PROGRAM måndagen 2 oktober 2017
18.15 Samling Västgöta Nation
(Västra Ågatan 18, Slottsgränd 12 Uppsala)

18.30 GLUNTARNAS VÄNNERS ÅRSMÖTE 2017
a) Fastställande av föredragningslista. Ärenden som anmäls under årsmötet kan endast
föranleda diskussion.
b) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt en person att jämte ordföranden
justera protokollet från mötet.
c) Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst. Enl. § 2 i våra stadgar ska kallelse med underlag
utsändas och läggas ut på hemsidan senast 15 september.
d) Styrelsens berättelse om verksamheten och den ekonomiska förvaltningen under
räkenskapsåret, som löper från 1 september till 31 augusti.
e) Revisorns berättelse.
f) Fastställande av den ekonomiska redovisningen och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
g) Val av ordförande och minst tre och högst sex övriga styrelseledamöter.
h) Val av revisor och revisorssuppleant.
i) Fastställande av årsavgift från och med 1 september följande år. Styrelsen föreslår
oförändrat 50:- för fysiska personer och en nyinförd avgift à 200:- för juridiska personer.
Dessutom föreslår styrelsen att avgift som betalas efter 31 maj gälle för såväl löpande som
kommande verksamhetsår.
j) Val av valberedning bestående av högst tre personer varav en sammankallande.
k) Styrelsen föreslår att maillistan för Wennerbergs Vänner behålls tills vidare.
l) Diskussion av ärenden som anmälts under p a).

19.30 – 20.15 OFFENTLIGT GLUNTSEMINARIUM
Gunnar och Helena spatserar i Gluntens Uppsala. Kåseri med bilder av
Helena Harnesk.

20.30 – 21.30 HYLLNING AV GUNNAR WENNERBERG
Ett fackeltåg efter nationernas fanborg avgår till Wennerbergstatyn i regi av 200-kommittén.
När Gunillaklockan klingat ut sjunger Västgöta nations manskör några
Wennerbergsånger. Uppsala studentkårs vice ordförande Ann-Catrin Wells och curator
curatorum Markus Sjölén Gustafson hyllar Gunnar Wennerbergs minne. Därefter går
fackeltåget tillbaks till Västgöta nation. Alla är välkomna att delta.

21.45 GLUNTSEXA, öppen för alla. Pytt och kaffe med Wennerberg
-bakelse! Pris: 200:- exklusive drycker. Föranmälan krävs till sexan till
4Q@vastgotanation.se senast 28 sept, med namn och uppgift om eventuell
specialkost! De som anmäler sig får uppgift om hur betalningen sker.
Om jubileumsprogrammet i övrigt i Uppsala, Stockholm och Lidköping,
se www.gluntarna.se
Väl mött !
Avgående styrelsen

Med anledning av Gunnar Wennerbergs 200-årsdag i höst har Västgöta nations seniorskollegium beslutat att
starta en insamling för att kunna renovera den ena av de gipsbyster av Wennerberg som står i nationshusets
tornrum. Mer information om bysten, Wennerberg, renoveringsbehovet och hur du kan bidra finns på
https://enhunkaforgunnar.com/.
7 okt. på kvällen bjuder Västgöta nations landskapsförening in till en GW-gasque mied seminarium. Flera
olika talare och körer/sångare kommer att spegla hela GW, västgöten, nationsmedlemmen, tjänstemannen,
diktaren. Alla är välkomna att anmäla sig till 4Q@vastgotanation.se senast 28 sept, med namn och uppgift om
eventuell specialkost.

