
 

 

Protokoll från Povel-diggarnas styrelsemöte 081203 i Sövde 
 
Närvarande: Isabella Clevenhag, Anna von Hofsten, Anders Ruud. 
Anmälda förhinder: Lasse Holmström, Carin Bek 
 
1. STIM-avgift 
Isabella informerade om STIM-avgiften för Ramel-soarén i våras blev 
drygt 600 kr. 
 
2.  Organisationsnummer-överklagande 
Skatteverkets avslag om org.nr. för Povel-diggarna har överklagats till 
Länsrätten.Ärendet håller på att behandlas.  
 
3.  De litterära Sällskapens Samarbetsnämnd - DELS 
Ett medlemsskap i DELS diskuterades. Anna kollar upp medlemsavgiftens 
storlek och övriga villkor. 
 
4.  Revisorer - kontakt 
Rutger Nilsson och Tom G Bloch har accepterat uppdraget som revisorer 
och inbördes delat upp ansvarsområden.  
 
5.  Rekommenderade böcker 
Tom har rekommenderat “Handbok för föreningslivet” och ”Ideella 
föreningar” Skatt, ekonomi & juridik. Ett inköp övervägs men skjuts t.v. 
på framtiden. 
 
6.  Povel-Ramel-sällskapet - dagsläget  
Sven Perup tar emot anmälningar, som har legat i foajén till de ställen, där 
Mikael och Lotta haft konserter under hösten under namnet ”Kolla Povel”. 
Inget annat nytt på den fronten. 
 
7.  Adresser från Minneskonsert i Stockholm 
En adresslista över besökande på en minneskonsert i Stockholm i juli 2007 
kan användas för utskick om Povel-diggarna. Isabella skickar ett brev till 
de första hundra. 
 
8.  Medlemskort - skiss 
Tom har ritat en skiss på ett medlemskort för Povel-diggarna. Beslöts att 
be Tom om en ny skiss i kontokortsformat i stället. Kortet skulle kunna 



 

 

prydas av en kul karikatyrteckning av Povel, hellre än bara ett vanligt 
porträttfoto. Vi undersöker olika vägar att få fram en bra teckning. 
 
9.  Medlemsregister      
Lars Holmström förhandlar med Membit om ett medlemsregister, plus 
vissa andra tjänster. Vi har ca 50 medlemmar i dag, och behöver ett smart 
och praktiskt medlemsregister. Lars jobbar vidare med detaljer och priset. 
 
10. Kassörsfrågan                                                                                                         

Tre nya personer har tackat nej till kassörsposten. Ytterligare en person 
lämnar besked i morgon. 

 
11. Povel-diggarnas plusgirokonto 
Kontot har just nu ett saldo på 9.900 kr. 
 
12. Medlembrev framöver 
Nytt brev sammanställs när nya aktiviteter kan presenteras. 
 
13. Hemsida, webbadress 
 Isabella kollar kostnader och övriga villkor för en hemsida med 
tillhörande webbadresser för Povel-diggarna. Aktuella adresser: 
www.povel-diggarna.se, www.povel-diggarna.nu och www.povel-
diggarna.com. 
 
14. Graven - ev. krans 
En krans på Povels grav på Lidingö diskuterades. En lämplig tillfälle vore 
på årsdagen 2009 av hans frånfälle. 
 
15. Övrigt 
Anders redogjorde för sina studier av lagen om upphovsrätt. Lagtexten är 
strängare än väntat, och omöjliggör en Povel Ramel-musikal utan 
upphovsägarnas godkännande.   
 
Nästa möte hålls måndag 090119 kl. 19 hemma hos Anna von Hofsten. 
Adress: Möllarevägen 3E, Viken. Vägbeskrivn. Ring 042 – 23 66 46. 
 
      
 
Vid protokollet: Anders Ruud.  Justerat: Isabella Clevenhag 


