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Kallelse till årsmöte 2019 

Svenska industriminnesföreningen (SIM) kallar härmed föreningens medlemmar till årsmöte. 

Tid: Lördagen den 23 mars 2019, kl. 12.15 

Plats: Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm.  

Så har det åter blivit dags att sammanfatta det gångna året och blicka framåt mot kommande utmaningar för 
industriarvet. Vid detta årsmöte samlas vi åter på Jernkontoret. SIM bjuder på lunchsmörgås, kaffe och guidning 
vid slussen men det kräver föranmälan till föreningens ordförande Catarina Karlsson senast måndagen den 18 
mars (catarina.karlsson@jernkontoret.se).

En viktig punkt för årsmötet är styrelsevalet. Tag gärna kontakt med någon i valberedningen (Maths Isacson 
maths.isacson@ekhist.uu.se, Carl-Magnus Gagge carl-magnus.gagge@hotmail.com) om ni har några frågor eller vill
föreslå lämpliga kandidater. 

Efter SIM:s årsmöte följer en guidning vid Slussen. Vi går tillsammans från Jernkontoret och samlas vid Stadsmuseets 
trappor. Här får vi en guidning av Marit Holgersson från Stockholms stadsmuseum kring 
"Slussen- industriarv från medeltid till framtid". Guidningen pågår mellan 14.45-15.45. 

Dagordning 

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två justerare
5. Redovisning av verksamhetsberättelse
6. Redovisning av föreningens förvaltning och räkenskaper
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av ordförande och styrelseledamöter samt revisorer
10. Val av valberedning
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Arbetet under 2019. Presentation av preliminär verksamhetsplan och budgetförslag
13. Framtida internationell TICCIH kongress i Sverige
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

Välkomna 

Styrelsen i Svenska industriminnesföreningen



Hitta hit
Jernkontoret ligger på Kungsträdgårdsgatan 10, Stockholm GPS 59°19'53.5"N 18°4'21.3"E  
Att promenera till Jernkontorets hus från cityteminalen och centralstationen tar cirka en kvart. 
Närmaste tunnelbanestation är Kungsträdgården (ändhållplats för blå linjen), uppgång Arsenalsgatan. 
En mängd olika SL-bussar passerar Kungsträdgården. Likaså en spårvagn som utgår ifrån Sergels torg. 
Det kan vara svårt att parkera intill Jernkontoret. Parkeringshus finns i Gallerian med infart från Regeringsgatan, 
promenadavstånd cirka fem minuter. 

Anmälan: Senast måndagen den 18 mars till Catarina Karlsson catarina.karlsson@jernkontoret.se. 

Kostnader: SIM bjuder på lunchsmörgås och kaffe, men det kräver föranmälan ange även preferenser ang. kost. 

Kontakt: Catarina Karlsson, catarina.karlsson@jernkontoret.se. 
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