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Du bestämmer. Välkommen på  
årsmöte 15 mars!
Lördagen den 15 mars äger Ormens årsmöte rum i Teaterladan. Mötet börjar klockan 14, och 
vi bjuder naturligtvis på smaskigt fika. Efter mötet börjar Ormens uppskattade Kulturfik, där det 
bjuds på kultur i allehanda former, och självfallet kan du köpa Ormens smaskiga soppa! 

Under årsmötet kommer vi bland annat ta ställning till förslaget om vision för Ormen som 
Framtidsgruppen arbetar med, och det är också val till styrelsen. Varmt välkommen!

Val på årsmötet
På årsmötet kommer val att hållas till ett antal styrelseposter liksom ett par andra poster. Om du 
är intresserad av att kandidera, eller vill nominera någon, kontakta valberedningen genom 
Arne Nordh, arne.nordh@bredband.net. Om du har frågor om vad de olika posterna innebär, dra 
dig inte för att kontakt Arne eller någon i styrelsen!

Följande poster ska väljas: Vice ordförande, en ordinare styrelseledamot, två styrelse
suppleanter (varav en på ett år), en revisor och en revisorssuppleant, liksom ny valberedning.

Dagordning
§1.  Mötets öppnande.  
§2.  Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.  
§3.  Val av: 
         a)  mötesordförande. 
         b)  mötessekreterare. 
         c)  justeringsmän/kvinnor tillika rösträknare.  
§4.  Fastställande av dagordning.  
§5.  Styrelsens verksamhetsberättelse.  
§6.  Ekonomisk rapport.  
§7.  Revisorernas berättelse.  
§8.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.  
§9.  Val av:  
         a)  vice ordförande för år 2008 och 2009. 
         b)  en ordinarie ledamot för år 2008 och 2009. 
         c)  en suppleant för år 2008 och 2009. 
         d)  en suppleant för år 2008 (fyllnadsval). 
         e) en revisor och en revisorssuppleant för 2008 och 2009. 
         f) valberedning om tre personer för år 2008. 
§10.  Framtidsgruppens förslag till vision.  
§11. Information och diskussion om verksamheten år 2008.  
§12.  Övriga frågor.  
§13.  Mötets avslutande.

Ny vision för Ormen
Framtidsgruppen på Ormen har under ledning av Erik Bryntse under det senaste två åren arbetat 
fram ett förslag till vision för föreningen. Visionen ska ange i vilken riktning vi strävar, vad som är 
viktigt för föreningen, och vilka områden vi speciellt ska fokusera på.

Förslaget till vision ska nu presenteras för alla medlemmar, och på årsmötet vill vi höra din 
åsikt! Förslaget till vision finns upplagt på Ormens webbplats, www.ormteatern.se/medlem. Titta 
gärna där före mötet, så kommer diskussionen bli mer givande!
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HÅLL DIG INFORMERAD – VIA E-POST
Se till att du får information från oss om våra aktiviteter och evenemang! Skicka din mailadress till 
info@ormteatern.se så får du allt du behöver veta direkt i din inkorg, och vi spara dessutom porto. Titta 
också in på vår webbplats, www.ormteatern.se.

ORMTEATERNS STyRELSE
Detta är Ormteaterns styrelse 2007/2008. (Val till ny styrelse sker på årsmötet.) Oss kan du alltid 
kontakta om du har någon fråga angående Ormteatern eller vår verksamhet.

Ordförande Adam Blomberg 0709-100 737 adam.blomberg@gmail.com 
Vice ordförande Vivika Weitz 073-425 52 77 vivika.weitz@edu.haninge.se 
Kassör NilsOla Nilsson  070-374 69 89 nilsola@abc.se 
Sekreterare Josef Sahlin 073-951 08 56 josef.sahlin@bredband.net 
Ledamot Karin Eriksson 073-705 23 27 keriksson78@yahoo.se 
Suppleanter Emilie Lindström  0704-54 64 11 mimmie-mimilie@hotmail.com 
 Per Sternbeck 076-215 58 94 per.sternbeck@gmail.com

Hela styrelsen kan nås på styrelsen@ormteatern.se. Dra dig inte för att höra av dig till oss om du har 
frågor eller idéer om Ormens verksamhet!

Kulturfik 15 mars: Tema Lars Forssell
Med anledning av den stundande premiären av Lars Forsells pjäs Haren och Vråken (se notis 
nedan) ägnar vi kvällen åt just denne nationalpoet. Estradörer bjuder på dikter och sånger, och det 
blir även en och annan allsång. Avnjut detta med spenatsoppa och ägghalva, våfflor med sylt och 
grädde och som vanligt mycket kärlek! Kulturfiket börjar kl 16 (direkt efter årsmötet) och håller 
på fram till kl 20. Välkomna!

Kommande kulturfik
Missa inte heller kommande kulturfik under våren, kl 1620 bägge tillfällena: 
• Söndagen den 13 april – Anders Linder & Kerstin Wikström 
• Söndagen den 18 maj – Vårsalong

Sommarens produktion: Haren och vråken
Repetitionerna av sommarens stora föreställning, Haren och vråken, pågår nu för fullt. Haren 
och vråken är en spännande och gripande föreställning skriven av Lars Forssell. Pjäsen utspelar 
sig mot bakgrund av Gustaf III:s statskupp, men den har klara kopplingar till nutiden. Detta är 
faktiskt en favorit i repris, Ormen har satt upp den en gång tidigare; 1986 på Dalarö.

Våra regissörer i år heter Igor Cantillana och Karin Wikström, och vi är mycket glada över att 
ha dem hos oss! Premiär äger rum den 16 och 17 maj, och totalt spelas 18 föreställningar under 
fem veckor. Från april kan du boka biljetter på Ormteaterns webbplats, www.ormteatern.se.

Barngruppsfestival 19-20 april
Helgen den 1920 april är det återigen dags för Ormens barngrupper att inta scenen i vår 
uppskattade Barngruppsfestival! Uppspelningarna sker både på lördagen och söndagen, följande 
tider bägge dagarna:

• Kl 11 – Smågrupperna. Vivikas grupp spelar en rymdpjäs, Josefs ena grupp sätter upp en 
sportpjäs och den andra föreställningen Bandet, och Emilies lilla grupp spelar slutligen En häxa till 
fröken. 
• Kl 15 – De stora grupperna. Karins grupp spelar en improvisationsföreställning med moderna 
sagor, och Emilies grupp spelar Sjukhuset.

För biljetter, kontakta ditt barns ledare eller ring Ormen på 08741 25 67.

Välkommen till Ormen! – Styrelsen

PS. Glöm inte medlemsavgiften
Om det finns ett inbetalningskort bifogat detta Ormskinn har vi inte fått din betalning 
än (eller så är den på väg). Medlemsavgiften är 50 kr för vanliga dödliga, 25 kr för pensionärer, 
studerande och arbetslösa eller 100 kr för en hel familj.


