Protokoll från Povel-Diggarnas styrelsemöte 090213 i Viken
Nävarande: Isabella Clevenhag, Anders Ruud, Anna von Hofsen.
Anmälda förhinder: Lasse Holmström, Carin Bek
1. Sedan Stimavgiften från Ramel-buljongen samt Isabellas utgifter på 5.529 kr
Ersatts med 2000 kr från handkassan samt 3.529 kr från plusgirot,återstår nu 4.680 kr
på plusgirot.
2. Länsrättens skrivelse ang. organisationsnummer föredrogs av Anders. Numret är nu
beviljat och är 802441 – 6102, vilket kommer att läggas ut på vår Hemsida. För att
undvika ev. sammanblandning med Povel-Ramel Sällskapets nr kommer Isabella att
kontrollea detta.
3. Genomgång av styrelseledamöternas telefon resp. mobilnummer.
4. Då försöken att nå De litterära Sällskapens Samarbetsnämnd (DELS) misslyckats då
de inte svarar på vare sig telefon eller brev, beslöts att göra försök via mail.
5. Föslag till Hemsida lämnat av Aderbauer. Beroende på hur mycket av det material,
som lämnats som kommer at användas bör pris för arbetet fastställas. Angeläget att ha
Hemsidan ute före årsmötet.
Från Aftonbladets bildbyrå har Isabella inköpt en bild av Povel Ramel, som godkändes
med acklamation av deltagarna.
Ett förslag på en karikatyr av Povel Ramel tänkt som en vinjett på medlemskort
diskuterades. En viss omarbetning bör ske och speciellt önskvärt att en huvudbonad
karaktäristisk för Povel kommer med.
6. Listades vad som bör ingå i medlemsbladet.
7. En person bosatt i Nässjö har åtagit sig att hjälpa oss med årsredovisningen – den
ekonomiska rapporten.
8. Årsmötetsutformning ventilerades och programmet fick i stora drag följande utseende:
Platsen blir tack vare Lasse H Högastensskolan liksom föregående år. Noterades
tacksamt att Tom Bloch ställer sig till förfogande att hantera klubban. Att det sker med
snabbhet och aplomb lärde vi oss föregående år, vilket är angeläget just i den här
föreningen. Därpå kommer smärre stycken av underhållningskaraktär i Povels anda !
En skola i Lund med Musikallinje, som man tidigare varit i kontakt med angående
medverkan i något sammanhang liknande Ramelbuljongen, skall tillfrågas av ordf., för
ett framförande på årsmötet.
Anders föreslog någon kortare sekvens på film.Ev låna duk om inte skolan har.
Isabella erbjuder sig att sjunga ett par av Povels visor. Anna framhöll glädjen åt att få
höra Povels röst / som förra gången / och Anders kan ordna detta.
Anders föeslog att dagordningen för årsmötet skrives på baksidan av medlemsbladet.
Ett kommande bildspel kan i framtiden färdigställas.
9. Beslöts att de namn och adresser på personer,som deltagit i minneskonserten efter
Povel Ramels frånfälle bör gås igenom. Avsikten är att eftersom majoriteten av dessa
är boatta i Stockholmsområde, överlämnande bör ske till Povel Ramel-sällskapet. De
däremot som är bosatta i vår region eller dess närhet bör lämpligen kontaktas av oss.
Anna åtar sig att sortera.
10. En ansökan om ekonomiskt bidrag på kr. 550 har inkommit från Tom inför hans
Stockholmsresa. Detta har enhälligt beviljats.
11. Till nästa möte – d. 13 mars bör alla handlingar till årsmötet vara klara.
Vid protokollet
Justerat
Anna von Hofsten

Isabella Clevenhag

