Medlemsbrev från Garbosällskapet
Mars 2019
Och inbjudan till Årsmöte

Hej alla medlemmar i Garbosällskapet.
Inbjudan /kallelsen till Årsmötet kommer lite tidigare än
brukligt.
Jag har planerat ta en tur norröver i Sverige till snön och
fjällen, vilket ”krockar” med Medlemsbrevsutgivningen. Vi
har visserligen haft snö här i Småland, men nu är den borta
igen. Varannan dag är det grönt och varannan dag vitt ute =
konstigt!
Medlemsavgifterna droppar 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 – glöm då inte att
meddela ditt namn!
Eftersom det är så dyrt med porton, har vi funderat på att
slopa utskicket av medlemskorten. Vad tycker du?
Vi kommer ha en medlemslista på museet, där vi kan se vem
som går in gratis = medlem och vem som ska betala =
besökare. Hoppas det är OK för dig.
Om du som brukar få Medlemsbrevet per post och nu
skaffat dig e-post, vill vi gärna få din mailadress och skicka
Medlemsbreven via mail istället till dig. Det går smidigare
och blir billigare för Sällskapet. Tack för hjälpen!

En bild ur filmen Ninotschka

Lördag den 13 april 2019 går Årsmötet av stapeln i Högsby på
museet kl.15.00
Skriv in detta i din kalender och känn dig välkommen.
När vi klarat av alla val till Garbostyrelsen, kommer vi att dela ut
”Årets Garbopris 2019”. Priset går till Tin Andersén Axell, som var
aktiv redan i begynnelsen av Garbosällskapet. Hon har skrivit boken
” Jävla älskade unge”, som ju handlar om det Stockholm, där Greta
Gustavsson växte upp och är baserat på breven mellan Greta och
Mimi Pollak. Det är också Tin som gjort förlagan till Garbobilden på
whiskyglaset, som vi säljer i museet. Bert-Arne Lundgren är
konstnären som etsat bilden.
Tin, som nu bor i Stockholm och som ”brukar” hålla föredrag/kåseri
om Garbo, har lovat göra så även i Högsby på Årsmötet. ”Den
gudomliga Gustavsson” heter hennes föredrag. Kom och lyssna!
För medlemmar är det naturligtvis gratis att komma till årsmötet.
Du bjuds även på smörgåstårta!
För ”ickemedlemmar” tänker vi ta ut en entréavgift på 150:-. Man
kan också bli medlem i Garbosällskapet för samma summa och gå in
gratis! (Så gjorde vi även förra året, då Mattias Enn underhöll oss
med ”Ta sedeln dit man kommer” och fick då 12 nya medlemmar. )
Kl 15.00 Årsmötesförhandlingar. Kl 16.00 Garbopriset, kaffe &
smörgåstårta samt föredrag.
Om någon vill titta runt på Museet kan vi ta det efter föredraget bara säg till.
Anmäl dej gärna till garbo@hogsby.net eller 0491-20422 så vi vet
hur många som kommer till Årsmötet. Bra om alla får smaka den
goda smörgåstårtan!

Dagordning vid Årsmöte med Garbosällskapet i Högsby
2019
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 2020
9. Presentation av Verksamhetsplan och budget för 2019
Diskussion om utvecklingen av Sällskapet och
Utställningen
10. Val av styrelse/revisorer/ valberedning
- Styrelsens ordförande för 1 år
- tre ledamöter för 2 år
- (fyra 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 ev. adjungerade ledamöter för 1 år.
11. Övriga frågor
12. Mötet avslutas

Väl mött i Högsby på Garbosällskapets Årsmöte / Laila

