
Protokoll från Povel-diggarnas styrelsemöte 081016 i Råå 
 
Närvarande: Anna von Hofsten, LasseHolmström, Anders Ruud, Isabella Clevenhag 
Carin Bek anmält förhinder. 
 
 
1.   Utskick medlemsbrev 
Det första brevet till presumtiva medlemmar presenterades. Det har skickats med post 
eller e-post. Vissa medlemmar måste ringas. 
 
2.  Plusgiro   
Isabella har öppnat ett nytt plusgirokonto < 153 29 82 - 4 > för föreningens räkning, 
men i sitt eget namn, eftersom föreningen ännu inte har något eget 
organisationsnummer. F.n. finns 1.300:- på kontot. 
 
3.  E-postadress 
Föreningen måste nu lämna ifrån sig domän-adresserna www.povel.ramel.nu och 
info@povel.ramel.nu till innehavarna av rätten till namnet Povel Ramel.  
 
4.  Webb-domän 
Ny hemsida och domän-adress kan köpas av Mats Blixt, Webb-hotellet. Isabella 
undersöker villkoren. 
 
5.  Organisationsnummer 
Skatteverket har avslagit ansökan om organisationsnummer i föreningsnamnet Povel-
diggarna. Anders har undersökt juridiska omständigheter och skrivit ett överklagande 
till Länsrätten. 
 
6.  Medlemskort 
Tom G. Bloch tar fram ett förslag till medlemskort. 
 
7.  Mikaels brev 
Isabella redogjorde för brevväxling med Mikael Ramel angående vissa ekonomiska 
mellanhavanden, där parternas uppfattningar går isär. Isabella anser att motparten är 
skyldig henne 400:- i nuläget. 
 
8.  Kassörs-post 
Föreningen saknar fortfarande en kassör. Sökande fortsätter. 
 
9.    Adresser - Vichy von der Lanchen 
Medlems- och adressregister diskuterades. Föreningen behöver ett fungerande 
register, som är enkelt att sköta och uppdatera. 
 
10.   DELS  



De Litterära Sällskapen är en samarbetsorganisation, som kanske är värd att gå med i. 
Isabella kollar upp ev. fördelar. 
 
11.    Graven - ev. krans 
Frågan om ev. kransnedläggning på Povel Ramels grav bordlades. 
 
12.  Matrikel 
Möjligheten att lägga en medlemsmatrikel på hemsidan diskuterades. 
 
13.  Synpunkter från medlemmar 
Göran Moser, en mäklare från Fjällbacka,  har anmält intresse för att producera en 
Povel-musikal av något slag i framtiden. Anders är intresserad av att skriva den, och 
har redan ett arbetsnamn: “Digga Darwin!” 
 
14.  Övrigt 
Ny träff planeras till 081203. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: Anders Ruud 
 
 


