Kära iduneser!
En gång om året förrättas inval av nya medlemmar. Nya Iduns nämnd
sammanträder senast under februari månad varje år för att medelst
ballotering avgöra vilka kvinnor som ska inbjudas att ingå i vårt
sällskap. Medlemmarna har senast den 31 oktober året innan kunnat
lämna förslag på lämpliga kandidater som gjort någon beaktansvärd
insats i vetenskapligt, litterärt, konstnärligt, pedagogiskt eller socialt
hänseende. Nu är årets val avslutat och hela 25 nya kvinnor har
inbjudits att bli medlemmar. Av dessa har följande hittills tackat ja:
Helene Andersson Svahn, professor i Nanobioteknology KTH
Victoria Borisova-Mingo, regissör, skådespelare, konstnärlig ledare
Josette Bushell-Mingo, regissör och skådespelare
Majsan Dahling, pianist, repetitör, kapellmästare
Anna Ekström, jur. kand., generaldirektör för Skolverket
Charlotta Huldt-Ramberg, operasångerska, regissör, konstnärlig ledare
Marja Kaikkonen, docent (sinologi)
Katarina Karnéus, mezzosopran
Terés Löf, konsertpianist
Myrra Malmberg, sångare, skådespelare, fotograf mm
Hillevi Martinpelto, hovsångare
Hélène Ohlsson, skådespelare, regissör, doktorand i teatervetenskap
Ann Petrén, skådespelare Stadsteatern
Amanda Sedgwick, jazzsaxofonist, flöjtist, kompositör, kapellmästare
Marie Selander, sångerska, kompositör, sångpedagog
Madeleine von Sydow, leg. läkare (virologi)
Birgitta Tullberg, professor (zoologi)
Karin Ådahl, docent (konstvetenskap, islam)
Helen Ödmark, ambassadör
Vi hälsar de nya systrarna välkomna i vår idunesiska krets!
Carola Almqvist
sällskapets sekreterare

Publikt
Smått och gott – en blandad kompott
spelas på Playhouse Teater, Sibyllegatan 29, den 9 och 10 april kl 14.
Medverkande: Fillie Lyckow med flera. Speltid: ca två timmar med
paus. Entré 200 kr inkl kaffe & kaka. Bokning: tfn 070-264 2218
Missa inte konserten i Berwaldhallen den 11 maj med Elise
Einarsdotter, Lena Willemark, Olle Steinholtz och kören Cantemus!
För biljetter se Cantemus hemsida!
Elise Einarsdotter ger konsert i Uppenbarelsekyrkan i Hägersten den
21 maj tillsammans med ungdomskörerna i Hägersten.
Ann Eriksson har skrivit en bok om sin mamma Britta Reich
Eriksson med efterord av Lena Holger. Boken, som heter ”Britta
Reich Eriksson – ett konstnärsliv”, innehåller ett åttiotal
reproduktioner från Brittas långa liv som konstnär.

En liten påminnelse om årsavgiften!
Avgiften är oförändrat 200 kronor och
betalas till Nya Iduns PlusGirokonto för
årsavgifter 839 95-1!
Du som ännu inte betalat ombeds göra
detta senast den 20 april!

Välkommen till
årsmöte och samkväm måndag 28 april
2014 kl 18 på Svenska Filminstitutet i
Filmhuset på Gärdet, Borgvägen 1 - 5
Vi inleder kvällen med årsmötesförhandlingar, varefter följer måltid
och program.
Ärendelista för årsmötet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mötets stadgeenliga utlysande
Fastställande av dagordning
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två protokolljusterare
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för nämnden
Val av ledamöter till nämnden
Val av nämndens ordförande
Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Val av tre ledamöter i valkommittén
Fastställande av budget
Fastställande av årsavgift för 2015
Övriga frågor

Årsredovisning med verksamhetsberättelse och resultat- och
balansräkning finns tillgängliga vid årsmötet. Dessa handlingar kan
även rekvireras i förväg från sällskapets sekreterare Carola Almqvist
(kontaktuppgifter sista sidan). Valkommitténs förslag finns
tillgängliga vid mötet.

Efter årsmötesförhandlingarna väntar en måltid bestående av
soppmiddag - husets goda bouillabaisse - med smör och hembakat
bröd (gluten- och laktosfritt). Till detta serveras ett glas vin. De som
önskar ett vegetariskt alternativ ombeds anmäla detta till någon av
kvällens klubbmästare i samband med anmälan. Måltiden avslutas
med kaffe eller te och hembakad kladdkaka.
Därefter vidtager kvällens program. Vi får höra Anna Serner, vd på
Svenska Filminstitutet, berätta om sitt arbete med

Jämställdhet inom svensk film
Svenska Filminstitutet har uppdraget att säkerställa att det görs svensk
film med kvalitet. Filminstitutet har också uppdraget att fördela
stödmedlen jämnt mellan könen. Hur lyckas man med det i en
mansdominerad bransch? Vad händer med kvaliteten? Har de
verkligen rätt som påstår att det inte finns lika många kompetenta
kvinnliga filmarbetare som det finns manliga?
För musikinslaget står den alldeles nyinvalda idunesen, jazzmusikern
Amanda Sedgwick, som kommer att spela några solostycken på
altsax.
Anmälan sker genom att betala 280 kronor senast den 16 april till
Nya Iduns samkvämskonto, PlusGiro 46 66 44-2

Kvällens klubbmästare är:
Marianne Treschow, tfn 0708 114 000
EwaMaria Roos, tfn 0707 925 468

Välkommen till årets vårutflykt
till Drottningholm
lördagen den 24 maj 2014 kl 11.00

Drottningholms slott, teater och park är en anläggning med det franska
slottet Versailles som förebild. Vi samlas vid slottsteatern där vi börjar
med en guidad visning. Teatern, som byggdes 1766 åt drottning
Lovisa Ulrika och återupptäcktes 1921, har en unik interiör och en
scen med enastående maskineri, som än idag drivs för hand. Under
sonen, Gustav III:s tid, blomstrade Drottningholm och riddarlekarna
som vår kungliga expert Lena Rangström kommer att berätta om tog
plats i parken utanför. Vi vandrar upp genom den storslagna parken
till Kina slott, kung Adolf Fredriks födelsedagspresent 1753 till sin
drottning. Vi får en guidad tur genom det lilla slottet.
Och det svenska intresset för allt kinesiskt fortsatte. Lena Holger
anknyter till Gustaf VI Adolfs tidiga samlande och berättar bland
annat om bildandet av den s.k. ”Kinaklubben”.
Därefter serveras kaffe eller te med smörgås i Kina slotts café.
Anmäl dig genom att sätta in 220 kronor senast den 16 maj på Nya
Iduns samkvämskonto, PlusGiro 46 66 44-2.

Kommunikationer:
Med tunnelbana till Brommaplan och därefter buss 301 - 323
eller 176 - 177. Kontakta SL, tfn 08-600 10 00 eller http://sl.se.
Med bil, se Eniros kartor för vägbeskrivning och GPS-koordinater.
Det finns två stora, fria parkeringar, en vid teatern och en vid
Karusellplan om man fortsätter Ekerövägen några hundra meter förbi
Drottningholmsinfarten.
Vårutflyktens klubbmästare:
Erna Pettersson, tfn 0709 111 929
Marianne Treschow, tfn 0708 114 000

För samtliga samkväm gäller:
Information om platstillgång
På Nya Iduns telefonsvarare 076 844 76 90 lämnas automatiskt besked
om platstillgången till aktuellt samkväm. Bra att veta om du är ute i
sista stund med din anmälan.
Kom ihåg namnskylten!
Alla blir glada om du kommer ihåg din namnskylt!
Om du får förhinder
Vid förhinder, anmäl alltid detta till någon avs klubbmästarna! Det
kan vara många som står på kö.
Vid återbud senast sista anmälningsdagen får du pengarna åter.
Specialmat
Är du allergisk eller behöver du av andra skäl specialmat var god
anmäl detta till någon av samkvämets klubbmästare i samband med att
du anmäler dig!

Matrikeln 2013
Med detta Programblad bifogas ett insticksblad med rättelser till Nya
Iduns Matrikel 2013. Endast de uppgifter som inkommit inom utsatt
tid till redaktionskommittén har medtagits.

Manusstopp
Sista dag för manus till nästa Programblad är 15 augusti 2014.
Välkomna med era bidrag!
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