
Protokoll från Poveldiggarnas Styrelsemöte den 7 augusti 2010, hos Anna von Hofsten, Viken 
 
Närvarande: Carin Bek, Anna von Hofsten, Märta Braun, Birgit Svensson, Anders Ruud 
(ordf), och Börje Åhgren, (sekr) 
 
1. Mötet öppnades 
 
2. Dagordningen godkändes 
 
3. Konstaterades att Börje Åhgren valts till mötessekreterare 
 
4. Föregående mötes protokoll 
Protokoll från styrelsemöte den 12 juni godkändes efter redaktionella ändringar.  
 
5.  Ramelbuljong 2 oktober Röstånga Gästgiveri 
Planeringen av Ramelbuljongen på Röstånga Gästis fortsätter.  
Anders och Börje fixar frågor till frågesporten.  
Börje fixar kallelse tillsammans med Carin. 
Carin undersöker med Fridhems Folkhögskola om de kan medverka. Hon undersöker också 
om någon lokal kör kan vara med. 
För musik och allsång svarar Lasse Holmström. 
Röstånga Gästis sköter soppservering och vinförsäljning. Uppgifter om att det är möjligt att 
övernatta bör också finnas med i kallelsen. 
Anna och Bibban tar emot aanmälningar. 
Deltagaravgiften är 200 kr för medlemmar och 240 kr för övriga. 
 
6. Medlemsbuljong den 21 november Höganäs 
Enligt stadgarna ska vi hålla Medlemsmöte under november månad. Beslutas hålla det den 21 
november i Erik Ruuths Kulturhus i Höganäs i samband med en Medlemsbuljong, dvs ett 
arrangemang enbart för medlemmar. 
Märta underöker med en pensionärskör om deras medverkan. 
Bengt Herre har lovat bidra med kakor. 
Gunvor Mårtensson svarar för soppa. 
Deltagaravgiften sätts till 130 kr, endast medlemmar i Poveldiggarna. 
 
7. Övrigt om Buljonger och andra arrangemang 
Börje kollar med Kammarkören från Folkuniversitetet i Lund angående framtida medverkan 
Sjöbo Gästis har Povelinriktad föreställning i november 
 
8. Ekonomi  
Kontoställningen hos SEB är 968,05 och i kassan finns 57,50, summa 1145,55 
Utskick av medlemsavier 35 st har givit 800 kr in, dvs 4 medlemmar har vid dags dato förnyat 
sitt medlemskap. 
Skulden till Membit 908 kr är betalt. Kvarstående skuld till Membit är 847 kr  
Skuld till Isabella Clevenhag 295,55 kr efter att hon avskrivit 1000 kr enligt mail 
Skulderna till carin kvarstår 4225 kr 
 
8. Övriga frågor 
 



a. Stadgarna bör ses över  de är för omfattande för vår lilla föreningen, kräver för mycket för 
att kunna följas 
 
b. Hemsidan bör uppdateras, Enbart protokoll från allmänna möten bör läggas ut.  
 
c. Cantus durus musikarkiv i Mariestad. Börje undersöker möjlighet med ömsesidig länk. 
 
9. Nästa möte  
Den 14 september kl 18.00 hos Bibban i Helsingborg. 
 
Vid tangenterna  
 
Börje Åhgren 


