Protokoll från Povel-diggarnas styrelsemöte 090116 i Viken
Närvarande: Isabella Clevenhag, Anna von Hofsten, Carin Bek
Ej närvarande: Anders Ruud, Lasse Holmström.

1.

Genomgång av föregående mötesprotokoll(081203).

2.

Organisationsnummer
Länsrätten har yrkat bifall till vårt överklagande om org.nr för Poveldiggarna och återsänder detta till Skatteverket för registrering.
(Ett reg.nr. innebär bl.a. möjlighet att öppna bankkonto i föreningens
namn,- möjlighet till B-post utskick hos Posten,- rabatt hos Killbergs AB
etc.)

3.

De litterära Sällskapens Samarbetsnämnd – DELS
Anna har ännu inte fått svar därifrån varför ”bearbetningen” fortsätter.

4.

Kassör
Platsen är vakant – frågan bearbetas.

5.

Kassa
090107 är behållningen på Plusgirot 8022,50 SEK

6.

Medlemskort
Olika skissmöjligheter till medlemskortets utseende diskuterades. Vi
undersöker olika vägar för att få fram en bra teckning.

7.

Medlemsregister
Lasse Holmström arbetar vidare med medlemsregistret. (- bjuder ev. på ett
upplägg)

8.

Medlemssynpunkter
Info. ang. föreningen och dess aktiviteter har efterfrågats. Ett
medlemsblad är inte utsänt men bör göras inför årsmötet.

9.

Povel-diggarnas informationsblad
Anna utformar informationsbladet och Isabella sänder det till de adresser
som finns i södra Sverige på adresslistan över besökande på
minneskonserten i Stockholm i juli 2007.

10. Hemsida
Till hjälp med vår hemsidan/webbsida/hotell tar Isabella kontakt med Elise
Aderbauer. Mats Blixt kommer att hjälpa oss med tekniken. Vår webbadress föreslås vara: www.poveldiggarna.se Adressen med .se är billigare
än både .com och .nu
11. Povel-Ramel-Sällskapet-dagsläget
I dagsläget, har sällskapet en hemsida vilken ännu inte är helt färdigställd.
12. Special info:
Isabella berättar att hon, just nu, har fått sånguppdrag hos följande
föreningar: 12/2 Postens Seniorklubb
14/4 Pensionärsföreningen Kärnan
Vid dessa tillfällen kommer Isabella att presentera Povel-diggarna och
lämna ut intresseanmälan.
13. Styrelsemötesdagar
Följande dagar för styrelsemöten fastlades:
13/2 kl. 19.00 hemma hos Anna von Hofsten, Möllarevägen 3E.
Vägbeskrivning – ring 042-23 66 46
13/3 kl.19.00 hemma hos Isabella, Högastensgatan 13, Råå
14. Årsmöte
18/4 Tid: 13.00-16.00
Plats: Förslagsvis Högastensskola – Isabella tar kontakt med Lasse
och hör efter om detta är möjligt. Vid större medlemsanslutning kan
annan plats vara aktuell.
15. Årsmötets utformningsförslag –
(Brainstorm)
Frågan om hur årsmötet borde utformas för att både vara formellt och något
”Povelskt” lättsamt. Vi kom fram till att årsmötets formella del borde
kunna, i ”halvfart”, ”brytas av med” någon form av ”Povelsk” musik.
Kanske kunde det vara en grupp som framför något ”Povelskt”. Isabella
Ventilerar ”spörsmålet” med Bo Holmberg – kanske skulle han kunna leda
allsång.
Förtäring: Kaffe, tè inkl. en ”Povelbulle” till självkostnadspris.

16. Övrigt
• Tom är villig att ta på sig ordförandeskapet på årsmötet.
• Anders fortsätter att hålla sig à jour med upphovsrättens ”snårigheter”.

• Vi diskuterade även utformningen av Povelbullen – varför inte kalla dem
el. dekorera dem med något som associerar till något med det ”Povelska”
lingonben.
• Anna visade ett receptförslag på Povelbullar.
Varmt tack Anna för Din mycket goda förtäring och för att Du upplät Ditt
hem för vårt styrelsemöte.

Vid protokollet:

Carin Bek

Justeras:

Isabella Clevenhag

