
 

 

 

  

 

 

                                                                                                   

 

 

 
 

Vykort och souvenirer på vår entrédisk 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Hej alla Garbovänner. 

 

Solen skiner så skönt i dag, när jag sitter inne och skriver 

detta, men det blåser jättemycket ute. Jag hittade de första 

blåsipporna häromdagen, så det finns ändå hopp om att våren 

är på väg.  

 

Men livet är inte sig likt på en annan punkt. Coronaviruset 

sätter käppar i det vanliga hjulet. Vågar man ordna 

möten/träffar? Kommer det några deltagare på det planerade 

Årsmötet? Ingen kan svara i dagens läge. 

 

Medlemsavgifterna droppar dock in, men ännu har inte alla 

betalat. Det är t.o.m. några i styrelsen som glömt bort sig!  

(150:- till bg 5700-3360) – man kan numera även swisha till 

Garbosällskapet med nr: 123 551 48 23.   

 

En medlem har betalat utan att skriva vad hen heter på 

inbetalningsavin. Den betalades in den 29/1. Känner du på dej 

att det är du som missat skriva namn och adress – hör av dej! 

Vi slutade förra året att skicka ut medlemskort så den vägen 

går det inte att kolla vem den glömske är. Portot blev för dyrt 

och nu har det blivit ändå dyrare.  

 

Har du skaffat e-post utan att meddela oss – gör det – då 

kommer Medlems-brevet via mail och vi slipper porto. 

 

Medlemsbrev från Garbosällskapet 

mars / april 2020 

 



 

 

Styrelsen arbetar nu mycket med hur vi ska lösa guidefrågan till 

museet i sommar. Vi har lämnat in vårt önskemål till kommunen om 

att få feriearbetare, som kommunen betalar för. Inget är klart än 

så vi jobbar vidare med saken.  

 

Sen sist: Sveriges Radio hade ett program - ”Stil” om Greta Garbo 

– intressant! Kanske ligger det kvar på SR Play. 

Vi fick ett tidningsurklipp om ”Noblessen i Båstad” och ett Quiz 

om detta. En fråga handlade om Carl Johan Bernadottes hus på 

Hallandsåsen – ”Villa Kungsberga”. Garbo besökte honom där och 

hon har fortfarande ”ett eget rum” där, även om det är andra 

ägare till huset nu. 

 

Den 25 april planerar vi att Årsmötet 2020 ska gå av stapeln 

på Muséet i Högsby kl 15.00 (om Coronaviruset inte ställer till 

det för oss).  

Kolla Hemsidan – www.garbosallskapet.se – innan du åker iväg 

eller ring 0491-20422 till Museet. 

 

Vi har tanken att ha lite trevlig underhållning när vi klarat av alla 

val till styrelsen i Garbosällskapet. Vad underhållningen kommer 

att bestå av, är i skrivande stund inte klart. Även i år tänker vi 

servera Connys goda smörgåstårta och dricka därtill. 

 

Anmäl dej gärna till garbo@hogsby.net eller 0491-20422 så vi vet 

hur många som kommer till Årsmötet.  

 

Vi hoppas att du fortsättningsvis vill hjälpa oss att hålla Greta 

Garbos minne levande även om det i år är 115 år sen Greta föddes. 

 

 

Dagordning vid Årsmöte med Garbosällskapet i Högsby 2020 

 

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 2021 

9. Presentation av Verksamhetsplan och budget för 2020 

Diskussion om utvecklingen av Sällskapet och Utställningen 

10. Val av styrelse/revisorer/ valberedning 

-   Styrelsens ordförande för 1 år 

-   fyra ledamöter för 2 år 

-  ( tre ledamöter kvarstår i styrelsen 1 år ) 

-   två ersättare för 1 år 

-  två revisorer för 1 år 

-  tre ledamöter i valberedningen för 1 år (varav en 

sammankallande) 

-  förslag till adjungerade ledamöter för 1 år. 

11. Beslut om firmatecknare 

12.Övriga frågor  

13.Tack till avgående ledamöter 

14. Mötet avslutas 
 

Hälsningar från Småland / Laila 

 

http://www.garbosallskapet.se/
mailto:garbo@hogsby.net

