
 
Protokoll från Povel-Diggarnas styrelsemöte 090614 i Sövde 

 
Närvarande: , Anders Ruud, Anna von Hofsten, Lasse Holmström, Carin Bek 
 
Godkännande av dagordning 
 
Val av sekreterare: 
I avsaknad av vår ständiga sekreterare Isabella tar Carin, för dagen, på sig denna uppgift.  
 
Föregående protokoll genomgicks 
 
Valberedningen 
Ännu har inga nya förslag kommit fram 
 
Plusgirokonto/bankgiro 
Carin meddelar att Handelsbankens grundavgift för ”Ideella Föreningar” är 1200:- per år. En 
fast avgift tillkommer per post.  
Innan Carin väljer att ev. ändra bank, tar hon även kontakt med Sparbanken Gripen i 
Ängelholm för att förhöra sig om deras avgifter i samband med ”Ideella Föreningar”. 
Nuvarande bank är Nordea.  
 
Ekonomi 
Kontoställningen för dagen är 1097,30 SEK. 
Dock har vi en skuld kvar (2500:-) för hemsidan hos Elise Aderbauer, vilken bör betalas så 
snart det är möjligt. 
För att vi själva ska äga hemsidan och därmed kunna göra vad vi vill med den, vore det bäst 
om vi kunde betala Elise det resterande krontal senast 30 juni 09. Carin undersöker denna 
möjlighet och om möjligt, verkställer betalningen. 
 
Membit 
Avtalet med Membit är underskrivet.  
Utan kostnad kan även vår hemsida ligga på Membits server. Vilken server ligger den på nu? 
Hur är dess ”lösen” etc.? Inga länkar finns till vår hemsida.  
Om vår hemsida ligger på Membits server kommer Jon Holmström att kunna hjälpa oss med 
den och med övriga nödiga/lämpliga ”hemsideområden”. Carin tar kontakt med Elise och 
mailar besked till Jon eller Christian.  
Karikatyrbilden av Povel för våra medlemskort mailas till Anders och Jon/Christian så snart 
den är klar.   
 
Medlemsbrev 
Det är viktigt att vi ”får ut” medlemsbrevet snarast – att det läggs på hemsidan. 
 
Stimavgifter – upphovsman – generalavtal med Stim 
För att ev. undvika stimavgifter måste ”offentliga aktiviteter” utföras i samarbete med ett 
Studieförbund. Förslagsvis något Studieförbund i Ängelholm Carin förhör sig där. 
 
DELS 
Skall vi ansluta oss nu eller? 
 



Ramelbuljong 09 10 17 
Lite brainstorm inför ”Oktoberbuljongen” 
Specialupprop på hemsidan om Ramelbuljongen 
Ev. platser; i Kågeröd, Folkets Hus i Ekeby, Folkets Hus i Hyllinge (Tommy Månsson)….. 
 
Aktuell soppa skulle ev. Kokerskan från Råå – Församlingshem göra. 
 
Förslag på personer till projektgruppen/aktivitetskommitén; 
Anna har kontaktat John Isberg – Kågeröd – vill gärna vara med men vill ej vara ansvarig. 
- kontaktar Rolf Linné med hustru (Anna tar kontakt), Elisabeth von Hofsten… 
 
 
Samordning;  
Isabella – Konferensier 
Anders – ljus 
Lasse – ljud o teknik 
Carin – kontaktperson tel. nr – avtal- mat etc.. 
 
Aktivitet;  
Ev. ha någon huvudartist eller huvudattraktion: 
Visa någon av revyerna, Bleckhornen – Lund, Hasse Alfredsson, Siw Malmqvist,  
Göran Stangertz, Sven Olssons Trio (personliga minnen) 
 
Övriga frågor 
Skall vi ha rullande medlemskap? 
 
Projektgruppen/Aktivitetskommitén möts 24/6 hos Anna 
  
Nästa styrelsemöte 26/7 kl. 13.00 hos Lasse, Östra Brunnsmästaregatan 9  
 
 
Vid datorn 
 
Carin Bek 
 
 
 
 
 


