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Kapitelmästaren har ordet:

Dags för nya skyltar på Kastellet

Sällskapet Castellanerna årsmöte den 27
mars var naturligtvis präglat av den rådande
coronasituationen. För att undvika smitta hade
möbleringen arrangerats så att de tiotal närvarande satt så långt ifrån varandra som möjligt.
Att mötet inte blev inställt berodde på att det
fanns en risk att Sällkapet skulle stå utan kapitelmästare eftersom Magnus Palmberg hade
aviserat sin avgång.
Att årsmötet kunde genomföras innebar att
ordenskapitlet ledamöter kunde ges ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 och att val av
ledamöter kunde fullföljas. Glädjande nog så
består ordenskapitlet nu av sju ledamöter vilket
skapar en möjlighet att kunna fördela styrelseuppgifterna.
Avgående Magnus Palmberg avtackades för det
arbete han lagt ner under sin fyra år som kapitelmästare.
För min egen del blev jag vald till kapitelmästare
för tredje gången. Det kan man kanske ha synpunkter på men när jag fick igenom mitt krav att
det skulle finnas en sekreterare och en kassör i
ordenskapitlet så tackade jag ja till uppdraget.
Redan nu finns en del saker att ta tag i. En är
turlistan till och från Kastellet som de senaste
åren försämrats samtidigt som biljettpriserna
höjts. En annan sak att ta tag i är att föreningen
Lions helt upphör med sin kaffeservering vilket
får till följd att vårt historiska rum inte är öppet
för besökare på ön.
Göran Lindgren

Medlemsavgiften 2020
Vår nye kassaförvaltare Bo Rydstöm arbetar
med att få fram ett nytt bankgironummer men
det går fortfarande bra att betala in medlemsavgiften 200 kronor på konto 81539 4350 6302. Var noga med att uppge ert namn vid inbetalningen.

Som framgår av bilden så har Sällskapets Castellanernas skyltar på Kastellet påverkats av väder och vind.

Det har gått mer än tjugo år sedan Castellanerna tillsammans
med Länsstyrelsen och Karlshamns kommun lät tillverka och sätta
upp skyltar vid de platser där en del av Kastellets gamla byggnader en
gång stått. På varje skylt finns en beskrivande text på svenska, engelska och tyska samt en skiss över hur byggnaden såg ut. Att skyltarna
hållit så länge som de gjort beror delvis på en bra kvalitet men också
på att kommunens kastellansvariga tagit in dem under vinterhalvåret.
Nu har de 13 skyltarna gjort sitt och ska bytas ut. Arbetet har påbörjats och de nya skyltarna kommer att vara på plats till sommaren.

Nya ordenskapitlet
Efter årsmötessammanträdet har ordenskapitlet följande ledamöter:
Göran Lindgren – kapitelmästare, vald till årsmötet 2022
Catarina Montan – skrivare, vald till årsmötet 2021
Bo Rydström – kassaförvaltare, vald till årsmötet 2021
Lars Karlsson – ledamot, vald till årsmötet 2021
Stig Andersson – ledamot, vald till årsmötet 2022
Per Lundgren – ledamot, vald till årsmötet 2022
Birgitta Cleyndert – ledamot, vald till årsmötet 2021
Marcus Bernhardsson – ledamot, vald till årsmötet 2021

