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Nyhetsbrev
Två Styrande är nu vaccinerade, varför vårt hopp om en ljusnande framtid 
och en uppstart av verksamheten inom Malmö Par Bricole verkligen kan 
förnimmas. Även om det för många känns avlägset med vaccin hoppas vi på 
det bästa.

Stora Rådet i slutet av mars genomfördes digitalt med 35 deltagare och be-
handlade årsredovisning, budget och rapport från Stora Konseljen med bl.a. 
preliminärt datum för reception till Grad XI i Stockholm den 21 aug. 2021 
samt rapport från Theaterns Årsmöte.   

Veckan efter avhöll vi också Årsmöte 2021, även detta digitalt med ett stort 
antal deltagare men med endast sex Bröder fysiskt närvarande. Årsredovis-
ningen godkändes efter revisionsberättelsen som tillstyrkte ansvarsfrihet 
för Styrande och Drätselnämnd. Årsavgift och Gradavgifter beslutades vara 
oförändrade. Vi Styrande kunde glädja fyra Bröder, Leif Detter, Anders 
Rudnert, Jockum Åkesson och Per Winbladh med besked om tilldelning av 
40 års-tecknet när denna kan utdelas.

Som vi tidigare meddelat så arbetar vi för en uppstart av verksamheten, 
när den nu kan ske. Vi har därför kallat representanter för Talanggrupper 
och Gradstaber till ett möte för att diskutera vår årsplanering för resten av 
2021. Efter detta möte kommer vi att gå ut med vårt förslag.

Vad vi kan säga nu är att vi hoppas kunna genomföra Bellmandagen  
Söndagen den 13 juni 2021 kl. 13.00 i Slottsparken. Vid denna tidpunkt 
hoppas vi att restriktionerna, främst utomhus, har mildrats så att fler kan  
träffas. Vi har redan sökt tillstånd. 

Bricolistiskt ljus i sikte

Stora Rådet och Årsmötet

Uppstartmöte

Bellmandagen ute i det fria



I slutet av augusti är det vår förhoppning att vi kan starta upp med våra 
bricolistiska kalas även inomhus. 

Sedan har vi planerat för att de grader som inte kunnat avhållas under pan-
demitiden ska genomföras under resten av året.

På snart återseende! 

De Styrande Malmö Par Bricole.

Har du frågor eller tips på sådant du tycker att vi ska ta med i Malmö PB:s  
kommande digitala nyhetsbrev kan du kontakta:  
DStM Göran Jacobsson på e-post goran@gjacob.se  
eller OIM Christer Brynielsson på e-post christerbrynielsson@me.com.

Kontakter

Grad IV i augusti


