
 
 

GREKISKA FÖRENINGEN 
I STOCKHOLM 

 
Informationsblad för 
våren 2016 
 
 
Årsmöte 
Lördagen 20 februari klockan 
14.00 är det dags för 
föreningens stadgeenliga 
årsmöte. 
I föreningens lokaler på 
Idungatan 4A. 
 
Dagordning: 

1. Mötet öppnas av 
föreningens 
ordförande 

2. Val av 
mötesordförande, 
protokollförare samt 
av två 
justerare/rösträknare 

3. Godkännande av 
dagordningen 

4. Frågan om mötet är 
behörigt utlyst  

5. Presentation av den 
ekonomiska 
redovisningen 

6. Presentation av 
verksamhetsberättelse
n för året som gått 

7. Ansvarsbefrielse för 
styrelsen 

8. Fastställande av nästa 
års medlemsavgifter 

9. Val av 3 kontrollanter 
för söndagens val av 
ny styrelse 

10. Mötet avslutas 

 
OBS! för att delta i årsmötet 
samt för att delta i valet av ny 
styrelse, internrevisorer och 
representanter till kongressen 
måste man ha betalat årets 
avgifter direkt till kassören 
som är tillgänglig på årsmötet 
eller till PG 593826-1 (mot 
uppvisande av kvitto). 
Medlemsavgifter: 250 
kronor per medlem, 400 
kronor för hela familjen, 100 
kronor för 
studerande/arbetslös 
 

Val av ny styrelse, 
internrevisorer samt 
representanter till 
kongressen 
Söndagen 21 februari klockan 
11.00 - 18.00 
I föreningens lokaler på 
Idungatan 4A 
 
OBS! Senast den 17:e februari 
skall eventuell kandidatur ha 
anmälts till styrelsen. Detta 
skall ske på något av följande 
sätt: På plats i föreningens 
lokal, via email, via post. Vid 
eventuella frågor kontakta 
föreningens ordförande Panos 
Kanakaris på tel: 0722-83 04 
58. 
 

1. Val av ny styrelse (7 
pers) 

2. Val av 
kvinnoavdelningens 
styrelse 

3. Val av interna 
revisorer (3 pers) 

4. Val av delegater till 
det Grekiska 
Riksförbundets 22a 
kongress 

 

 
 

Aktiviter våren 2016 
 

 
 

Musikafton 
Grekisk afton med Giannis 
Koupourtiadis orkester. Mat, 
musik, dans. 
Lördagen den 6 februari, kl. 
20.00. Pris: 100 kr i inträde. 
Mat och dryck till låga priser.  
I föreningens lokaler på 
Idungatan 4A. 
 

Kulturkväll  
Kulturkväll med mat, musik, 
dans. 
Lördagen den 20 februari, kl. 
20.00 
100 kr i inträde. Mat och dryck 
till låga priser. 
I föreningens lokaler på 
Idungatan 4A. 
 

Karneval-fest 
Vi firar den traditionella 
"KARNAVALOS" med levande 
traditionsanpassad musik och 
traditionell mat. 
Lördagen den 5 mars, kl. 
20.00 
100 kr i inträde. Mat och dryck 
till låga priser.  
I föreningens lokaler på 
Idungatan 4A. 
 
 
 



 
 
Internationella 
Kvinnodagen 
Dagsaktuellt tema. Närmare 
information på föreningens 
hemsida. 
Söndag den 13 mars kl. 16.00 
Gratis inträde och gratis fika. 
I föreningens lokaler på 
Idungatan 4A. 
 

 
 

KATHARA DEFTERA  " 
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ " 
Idag börjar fastetiden inför 
Påsken. Som vanligt kommer 
vi att fira "Ta Koulouma" med 
traditionell fastemat: Lagana 
(speciellt bröd), Toursi (inlagda 
grönsaker), oliver, fetaost, och 
den obligatoriska ”fasolada” 
(bönsoppa). m.m. Till efterrätt 
äter vi ”Halvas”. 
Måndagen den 14 mars, kl. 
17.00 
Inträde 80 kr. Mat är gratis. 
Dryck till låga priser. 
I föreningens lokaler på 
Idungatan 4A. 
 

GREKISK PÅSK  
Den grekiska påsken firas med 
”Magiritsa”, Tsoureki och 
rödmålade ägg. Alla är 
välkomna till föreningen. 
Lördagen den 30 April   OBS! 
kl. 22.00 

Inträde 80 kr. Mat är gratis. 
Dryck till låga priser. 
I föreningens lokaler på 
Idungatan 4A. 
 

 Återkommande 
aktiviteter under våren 
 

GREKISK DANS 
Tid: torsdagar kl 18.30 -20.30 
kan du lära dig att dansa 
grekiska danser ifrån hela 
Grekland.  
Pris: 150 kr/månad. 
Start: Är redan igång, det går 
bra att börja närsomhelst. 
 

MÅLERIKURS  
Tid: måndagar kl 12.00 - 14.00 
Kursledare: Vaggelis 
Papakostas  
Tel: 073-393 14 68 
Pris: 100 kr/månad 
Start: Är redan igång, det går 
bra att börja närsomhelst. 
 

FOTOGRAFI och FILMKURS 
Tid: tisdagar kl 18.00 - 19.00 
Kursledare: Stathis Reppas  
Tel: 073-509 40 92 
Pris: Efter överenskommelse 
med kursledaren, beror på 
antalet deltagare. 
Start: Efter överenskommelse 
med kursledaren 
 

KURS i NYGREKISKA 
Tid: fredagar kl 18.00 - 20.00 
Lärare: Panos Kanakaris 
Tel: 072-283 04 58  
Pris: 1000 kr för hela kursen 
som är tio tillfällen. 
Start: 19 februari 


