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Svensk-Lettiska föreningen inbjuder medlemmar och vänner till medlemsmöte och visning av 
Stiftelsen Musikkulturens Främjande – ett musikmuseum i Stockholm 
Onsdagen 6 februari kl. 18.00, Riddargatan 35-37 (Östermalm) 

 

Upplev den unika samlingen i en inspirerande atmosfär där levande möten med musikhistorien 

äger rum.  Det blir personlig guidning i c:a 1 timme av vår medlem intendent Göran Grahn, som 

bl. a är expert på restaurering av orglar och utfört sådant arbete i flertal kyrkor i Baltikum.  

Guidningen kostar 100 kr/person. Efter guidningen bjuder föreningen på lättare förtäring.  

Anmälan senast 4 februari till info@svensklettiska.se  

 

KALLELSE TILL SVENSK-LETTISKA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2019 

Plats: Lettiska Riksförbundet i Sveriges lokaler, Wallingatan 34, 5 tr.  
Datum: 11 april Tid: 18.00 
 
Lettlands ambassadör i Sverige Marģers Krams kommer och berättar om ambassadens 
verksamhet. 
  
Efter årsmötet inbjuds till en enklare förtäring. 
 
Årsmöteshandlingarna kommer att finnas på hemsidan www.svensklettiska.se senast 3 april.  
  
VÄLKOMNA!   
Styrelsen 

http://www.nydahlcoll.se/Pages/ramar.html
mailto:info@svensklettiska.se
http://www.svensklettiska.se/


Svensk - Lettiska Föreningen söker  
nya ledamöter och suppleanter till styrelsen! 
 
Inför årsmötet söker vår valberedning personer som är intresserade av att utveckla kunskaperna 
i Sverige om Lettland och lettisk kultur.  
 
Hjälp oss med namnförslag till årsmötet våren 2019! Du (eller någon som du föreslår) ska kunna 
närvara vid fysiska möten och/eller telefonmöten någon gång per månad. Dessutom krävs 
insatser mellan mötena med att till exempel kommunicera i olika kanaler, planera och genomföra 
event och aktiviteter, föra protokoll och sköta föreningens kassa. Våra arrangemang äger oftast 
rum i Estniska huset i Stockholms centrum. 
 
Styrelsearbetet sker på svenska och innebär trevlig samvaro i en liten men betydelsefull 
förening. 
 
Mejla till oss i valberedningen: ditt eget namn/kontaktuppgifter (om du vill kandidera) eller 
kontaktuppgifter till någon du föreslår: 
Malin Engstedt, malin.engstedt@gmail.com, tfn 0709 14 69 69 
Daina Zaidi, dainazaidi@yahoo.co.uk, tfn 070 298 17 18 
 
 

 
Medlemsavgifter  
Medlemskap kostar 150 kr per år för enskild medlem och 500 kr per år för föreningar och företag, 
beloppet betalas in på föreningens Plusgiro 94 86 93-7. Skriv namn på inbetalningen.  
 
Styrelsen 
 

 
 
Baltiskt samarbetsgruppen  
Organisationerna som årligen anordnar bl.a. Baltikumdagen består av Sverigeesternas 
Riksförbund, Svenska Odlingens Vänner SOV, Svensk-Lettiska Föreningen, Letternas 
Riksförbund i Sverige och Litauiska Föreningen i Sverige.  
Facebooksidan Baltiska samarbetsgruppen fungerar som gemensam informationskanal:  
https://www.facebook.com/baltiskasamarbetsgruppen/   
 

Conny Mörke  
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