
 

 

 

 

 

     

 

 

          
                 Bild ur filmen ”Drottning Christina” 

Hej Garbovän, 
 

Vårvärmen är på gång. All snön som vi haft har försvunnit. Bara i 

skuggområden i skogen finns lite kvar.  

Jag har varit och inhandlat årets första penséer idag! 
 

Vi är glada att ha Dej kvar som medlem i Garbosällskapet. Din 

medlemsavgift hjälper till att hålla museet igång och vi kan så 

undan för undan utveckla och utöka samlingarna och även skaffa 

lite nya souvenirer.  
 

Jag har fått in två betalningar gjorda i januari till 

Garbosällskapet. En medlem har glömt skriva avsändare på 

inbetalningskortet (inbet. 26/1) och den andra betalningen har 

Tomas Karlsson betalat (den 13/1) åt Lena - utan efternamn och 

adress. (Det hjälper oss mycket om ni kan ange ert medlems-

nummer, när ni betalar). Hör av er, så kommer medlemskorten. 
 

Garbosällskapets Årsmöte blir lördag den 25 april  

kl. 15.00 och vi tänkte i år vara på Museet i Högsby 
 

På programmet står först sedvanliga årsmötesförhandlingar. (Se 

dagordningen nedan). Därefter hoppas vi få höra ”hur det hela 

började i Högsby”. Birger Svanström som var en av initiativ-

tagarna till att Garboutställningen blev till i Högsby, berättar. 

Eftermiddagen avslutas med lite plockmat/dricka och mingel.  

Alla medlemmar är välkomna.  

Meddela oss gärna om du kommer så att ”maten” räcker till alla.  

0491-29136 eller garbo@hogsby.net 

Att det är 25 år sedan Garbo dog kommer vi också ihåg. 

                                      

 

Medlemsbrev från Garbosällskapet 

Mars 2015 

och Inbjudan till Årsmöte 

25:e April 2015 
 



 

 

Vår guide Eva som jobbat för oss under 2014 får vara kvar även 

under 2015 med sin ”Fas 3 anställning” ( enligt Arbetsförmed-

lingen). Vi blev jätteglada för det. Tyvärr har Eva blivit sämre i 

sina leder mm och har varit sjukskriven en tid. Hon ska under 

mars månad försöka börja arbeta så smått igen och vi hoppas 

naturligtvis att det kommer att gå bra. Osäkerheten gör att vi 

inte vågar gå ut med de nya öppettiderna, som vi hoppats på.  

En av ledamöterna i styrelsen, Carl Nygren, har lovat att ta sig an 

hemsidan och se till att den hålls uppdaterad både på svenska och 

engelska.  

 

Vi har fått kontakt med en Garbo-konstnär, som kommer att 

ställa ut sina tavlor i utställningen i sommar.  

Välkommen in till oss i Högsby och titta! 

 

På tal om utställningen så har vi gjort om i entrén. Vi visar t ex 

alla de kommande nya pengarna – med Greta Garbo på 100-kr 

sedeln. 

 

Vidare visas bilder och statyett från Garboprisutdelningen i 

september förra året. Lena Einhorn fick ju priset på biblioteket i 

Högsby som vi berättat om tidigare.  

 

Vi arbetar vidare med att försöka få låna lite Garbokläder, som 

en samlare ropat in i USA. Hur det går vet vi inte än.  

 

Väl mött på Årsmötet / Laila 

 

 

 

 

Dagordning vid Årsmöte med Garbosällskapet i Högsby  

 

1.  Årsmötet öppnas 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

    Val av justerare,     

    Val av rösträknare 

3. Dagordningen fastställes 

4. Godkännande av kallelsen 

    Röstlängd fastställes 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 

    Fastställande av resultat och balansräkning 

6. Revisorernas berättelse 

7. Fråga om ansvarsfrihet 

8. Medlemsavgift för 2016 

9. Presentation av Verksamhetsplan och budget för 2015 

    Diskussion om utvecklingen av Sällskapet och Utställningen. 

10. Val av styrelse/revisorer/valberedning 

- styrelsens ordförande för 1 år 

- fyra ledamöter för 2 år 

- två ersättare för 1 år 

- två revisorer för 1 år  

- tre ledamöter i valberedningen för 1 år (varav en 

sammankallande) 

11. Övriga frågor: 

 

12. Mötet avslutas 

 

 

 


