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TILL MEDLEMMARNA I PAULI SLÄKTFÖRENING
Kära medlemmar i Pauli Släktförening!

Här kommer nummer 13 av Pauli Brev. Detta nummer är kortare och innehåller
endast förhandsinformation om årets släktmöte.

Vid vårt senaste släktmöte som hölls i
Uppsala bestämdes det att vi nästa gång
skulle träffas 2010 för att återgå till den ursprungliga planeringen att ha släktmöte
varje år då det är adelsmöte, det vill säga
vart tredje år. Styrelsen har därför beslutat
att Släktmöte 5 blir lördagen den 25 september 2010 i Sigtuna. Vi hoppas att så
många av våra medlemmar som möjligt
ska ha tillfälle att komma då. Sigtuna är en
av Sveriges äldsta städer och anlades redan under 970-talet. Det är en mycket
charmig småstad med många intressanta
byggnader, som inbjuder till promenader i

stadskärnan. Staden ligger centralt i Mälardalen. Det tar cirka 20 minuter från Arlanda
och 45 minuter från Stockholm att med bil
ta sig dit. Det finns också möjlighet att åka
kollektivt med pendeltåg till Märsta och sedan buss.
Mötesförhandlingar och middag kommer
att äga rum på Sigtunastiftelsen.
Ni som redan har varit på Sigtunastiftelsen
vet att anläggningen påminner både om en
svensk borg och ett italienskt kloster.
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Den grundades av biskop Manfred Björkquist och byggdes under 1910-talet efter
ritningar av arkitekt Johan Åkerlund. Släktföreningen kommer att få inta en trerätttersmiddag i Rosengårdssalen, och vid
vackert väder kan vi ta fördrinken i en av
pelargångarna. Före mötesförhandlingarna och middagen kommer vi att få en guidad visning av Sigtunastiftelsen. Inom området ligger också stiftelsens bibliotek med
dess välkända klipparkiv. Inte långt därifrån finns Sigtunastiftelsens Humanistiska
Läroverk, förmodligen Sveriges mest kända internatskola och även den en skapelse av Manfred Björkquist.
Att styrelsen valt att lägga släktmötet utanför huvudstaden beror på de höga priserna i Stockholm och svårigheterna att finna
ett ställe, där vi får vara mer för oss själva.
På Sigtunastiftelsen (Tel. +46(0)859258900) kan den som vill också övernatta. Pris för enkelrum är 650:- och för
dubbelrum 1040:- . Men det finns även
andra möjligheter till logi i Sigtuna. Den
som vill hitta ett hotellrum kan gå in på
kommunens hemsida www.sigtuna.se.
Styrelsen hoppas på ett mycket stort deltagande. Tänk på att nästa släktmöte blir
först 2013!
Vi kommer att gå ut med en mer formell
inbjudan i slutet av maj månad.
Motioner till släktmötet som avser stadgeändringar måste vara styrelsen tillhanda
senast den 30 april, eftersom de ska bifogas kallelsen till mötet. Övriga motioner
senast den 1 augusti.
Varmt välkomna till Släktmöte 5!
Charlotte Pauli
Ceremonimästare
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Pauli brev
Medlemmar ombedes komma med förslag
till framtida artiklar i Pauli brev. Vänligen
skicka eventuella förslag till redaktören,
joakim@pauli.se.

OBS!!! Nytt kontonummer:

Plusgiro 15 389 69-5 (c/o Reino
Lidforss) Föreningen har bytt kontonummer. Vänligen ange namn och släktgren
vid internetbetalning.

E-post pauli.se
Enligt beslut på släktmötet ber styrelsen
att få informera om att de personer som
idag har e-postadress @pauli.se kommer
att få betala 50kr/år för den. Anledningen
är att föreningens avtal blivit ändrat så att
det börjar kosta pengar.
E-postadressen kommer inte längre att
vara tillgänglig för icke-medlemmar.
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