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Alla medlemmar i 6S och 3F med make/maka/sambo inbjuds härmed till Vattenmöte i Stockholm den 

22 mars 2023. 

Programmet är följande: 

Onsdag 22 mars: 

• 18.30: Samling på Courtyard by Marriott, Rålambshovsleden 50, som ligger på gångavstånd 

från Swecohuset, där Föreningen Vattens årsmöte äger rum samma dag och avslutas klockan 

18.00. Se foto nedan från Courtyard by Marriott på Swecohuset. 

• 18.30-19.30: Vattenmöte: 6S och framtiden (Se dagordning nedan). 

• 19.30: Middag i hotellets restaurang Björk Bar & Grill.  

 

 

 

Swecohuset 
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Som framgått av mail av den 8 januari, som tillställts alla 6S´s medlemmar, arbetar styrelsen med förslag 

till sammansättning av ledningen för 6S. En orsak är svårigheten att hitta lämpliga och intresserade leda-

möter i styrelsen. Få svar på frågorna i 6Ss mail har inkommit. 

Gällande stadgar anger att det ska finnas en styrelse bestående av minst: Master, Influent Integrator, Sek-

reterare och Kassör. Ny master väljs årligen medan övriga ledamöter verkar tills nya utsetts av 6S årsmöte. 

Master leder möten. Influent Integrator fungerar som ”vd” (en ideell förening kan inte ha en vd) och bör 

ha god kunskap om och erfarenhet av 6S. 

Med detta som bakgrund har styrelsen beslutat att årets Vattenmöte ska bli ett fysiskt möte med en dis-

kussion om 6Ss framtid som tema och utan något studiebesök. Diskussionen ska utgöra underlag för sty-

relsens förslag att presenteras på årsmötet. 

 

Dagordning för mötet: 1. Mötets öppnande. 

   2. Kort sammanfattning av 6S. 

   3. Hur bör 6S verka i framtiden? 

   4. Hur bör styrelsen vara sammansatt? 

   5. Förslag på medlemmar som skulle kunna ingå i styrelsen? 

   6. Ska 3F avslutas? 

   7. Övrigt. 

   8. Mötet avslutas. 

 

Anmälan till Vattenmötet önskas snarast men senast den 8 mars. Den kan göras via E-post eller telefon 

till Janne (jan.hultgren@kkonsult.se), 0734-125845, och med kopia till Bo (leander5@telia.com),         

072-5151315. Meddela vem som kommer, om fisk, kött eller vegetariskt önskas och eventuella mat-

allergier. Anges inte vilken mat som önskas serveras fisk. 

De som ska åka kommunalt till Courtyard by Marriott väljer lämpligen Tunnelbanan grön linje till håll-

plats Thorildsplan.   

Skulle något inträffa i sista stund före Vattenmötet går det bra att ringa till Janne eller Bo. 

 

Ni hälsas alla välkomna till Vattenmötet den 22 mars 2023. 

 

För 6S´s styrelse, 

 

Bo Leander 

Influent Integrator 
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