Minnesanteckningar Povel Ramel-sällskapet 31 maj 2008
Högastensgatan 13, Råå
Närvarande: Bo Holmberg, Anders Ruud, Isabella Clevenhag
Frånvarande men tillgängliga per telefon : Lasse Holmström, Tom G Bloch, Johan Dalén
Frånvarande: Per-Erik Sjösten, Lars-Olof Johansson
Morgondagens Povel Ramel-konsert på Vasateatern i Stockholm nämndes, inkl.
Karamelodiktstipendieutdelningen som sker där samma kväll. Samma dag 1 juni, som var
Povel Ramels födelsedag och där också ”Lassie” ger en konsert från Rådhuset i Helsingborg.
Föreningen har nu lämnat in en organisationsansökan till Skatteverket den 21 maj och
väntas få svar i början av vecka 23, efter begärd förtur. Färdigmejslade stadgar bifogades
liksom ett protokoll över konstituerande möte den 18 maj från Högastensskolan. (Skickas på
begäran)
Uppgift om föreningens säte är bara till för att myndigheten ska veta vilket lokalt
skattekontor som blir föreningens kontaktpunkt. Om det står Helsingborg i stadgarna behöver
det inte ändras över tid. Om ex. kassören i en framtid bor på annan ort, kan Helsingborg
kvarstå.
Huruvida Povel Ramel-sällskapet ska stavas med stort eller litet s blir en fråga för en större
församling framöver: Förslag 1: Povel Ramel-sällskapet
Förslag 2: Povel Ramel-Sällskapet.
Bifogat finns det brev som avsändes till Mikael Ramel i Örebro den 23 maj 2008, där det
framgår att Isabella hoppar av den befintliga arbetsgruppen i Stockholm. Inget svar ännu så
länge ifrån familjen sedan dess.
Isabella har i samarbete med arbetsförmedlingen i Helsingborg varit föremål för
beredningsgrupp ang. fördjupat samverkan med försäkringskassan. Hon ska bli kallad till
personligt besök i augusti/september. Målet är att kunna helt syssla med sällskapet under 6 -9
månader.
Inom Medborgarskolans ram kommer Isabella i höst att erbjuda kurs med Povel Ramel, som
tema med start 9 sept. Dessutom ska erbjudas kultur i vården till vårdhem och sjukhus runt
om Helsingborg.
Mötet utmynnar i ett förslag på lokal och datum för Startmöte av sällskapet. 24 augusti kl.
13.00 på Dunkers Kulturhus i Helsingborg. Lasse Holmström utlovar att höra efter om lokal
nästa vecka eftersom Isabella är bortrest närmaste veckorna. (Finns per telefon – mobil)
En större PR-satsning kommer att göras i samband med Startmöte och Anders hjälper till med
pressrelease till landets tidningar + TV och radio.
Efter att Isabella informerat lokal press om saken.
Till underhållning efter det formella mötet föreslås gruppen ”Last Call” från Lund och
Isabella hör efter om deras intresse. Ev. kan vi skriva material själva på Povel-melodier om
det behövs. Annars är de duktiga själva att författa.
Vid pennan Isabella Clevenhag

