Verksamhetsberättelse 2021
Styrelsen för Grandiosa Sällskapet får härmed avge sin verksamhetsberättelse för år 2021.

Styrelsen har under 2021 bestått av
Johan Stenström, ordförande
Lena Sjölin, v. ordförande
Ulla Andreasson Neppelberg, sekreterare
Eva Johansson, räntmästare
Anders Palm, ledamot
Ebba Löwenhielm Peetre, ledamot
Petter Lönegård, ledamot
Carin Brenner, suppleant
Per Westrin, suppleant
Suppleanterna har deltagit i styrelsens arbete. Maria Paulsson, Leif Paulsson och Oskar
Peterson från Grand Hotel har varit adjungerade till styrelsens sammanträden. Styrelsen har
under året haft 4 protokollförda sammanträden.

Revisorer för år 2021 har varit:
Anki Hesse
Claes Axelsson
Kjell Svensson, suppleant

Valberedning fram till årsmötet 2021 har bestått av
Stig Johnsson, sammankallande
Hild Svenningsen och Mai von Gegerfeldt

Medlemmar: Medlemsavgiften för år 2021 har uppgått till 150 kronor för enskild medlem.
Medlemmar som erlagt avgift för 2021 har fått medlemsavgiften för 2022 reducerad till 75
kronor, detta pga att pandemin har lagt hinder i vägen för att ett fullt program skulle kunna
genomföras.
Totala medlemsantalet den 31 december 2021 var 691.
Under året har praxis med medlemskort i plast fortsatt att användas. Praktiken med
klisterlapp försedd med aktuellt årtal har fungerat bra.

Ekonomi: Räkenskaperna för 2021 presenteras i sammandrag (bilaga 1).

Medlemsbrev: Information till medlemmarna har under verksamhetsåret gått ut i form av
medlemsbrev.

Aktiviteter under året:
Liksom år 2020 kom verksamheten för 2021 i hög grad att präglas av pandemin. Sedvanligt
program med GrandSång i mars och oktober kunde inte genomföras, inte heller vårens
kostcirklar. I september – när smittspridningen hade gått in i en lugnare fas – kunde
årsmötet hållas. Tre kostcirklar arrangerades under hösten, men med högst 80 personer i
publiken. Medlemmarna kunde en vecka i förväg hämta ut en biljett i Grands reception.

• Söndagen den 12 september KOSTCIRKEL
Mattias Tönnesson från Purity Distillery i Ellinge föreläste om hur det gick till när företagets Vodka
51 utnämndes till The best Vodka in the World och när Navy Strength Organic Gin utsågs till The
World’s Best Tasting Gin.

• Söndagen den 17 oktober KOSTCIRKEL
Fabergés kejserliga juveler
Antik- och juvelexperten Jan Mikael Erkinantti berättade bland annat om de mytomspunna ryska
kejserliga påskäggen och deras historia från 1880-talet fram till våra dagar.

• Söndagen den 14 november KOSTCIRKEL
Inget är hetare än Chili från Skåne
Sakura Kristina Holmqvist berättade om framgången med familjeföretaget Skånsk Chili i
Asmundtorp utanför Landskrona.
Därutöver har medlemmarna genom medlemsbreven fått kontinuerlig information
om vad som händer på Grand.
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