
Protokoll fört vid styrelsemöte med  
FÖRENINGEN LÅNGÖRASLÄKTEN 26 augusti 2006 
 
Närvarande:  
Anita Nilsson 
Lars Andersson 
Peter Andersson 
Susanne Cederholm 
Ulrika Bergström 
Sture Karlsson. 
 
Lokal: Hemma hos Susanne 
 
1. Ordförande Anita hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppet. 
2. Kallelsen godkändes. 
3. Dagordningen godkändes. 
4. Styrelsen konstituerade sej enligt följande: 

Ordförande: Anita Nilsson ( vald av årsmötet ) 
Vice ordförande: Peter Andersson 
Kassör: Rickard Bergström 
Webbmaster: Susanne Cederholm 
Ledarmot: Lars Andersson 
Ledarmot: Ulrika Bergström 
Ledarmot: Sture Karlsson 
Suppleant: Kicki Lundin 
Supleant: Anders Nordberg 
Resursperson: Bertil Petersson 
Resursperson: Bodil König 
Resursperson: Arne Olsson  

Utskick av medlemsförteckningar, nålar m.m. sköts av Sture Karlsson  
Mötet beslöt att vi skall ha ett rullande system för sekreterarjobbet.  
 
5. Till sekreterare för mötet utsågs Sture 
5b. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ulrika och Lars 
 
6. Föregående mötes protokoll. Det fanns inget protokoll från något föregående möte. 
Protokollet från årsmötet var ännu inte klart. 
 
7. Rapporter. Rikard hade skickat en ekonomisk redogörelse per den 26 aug 06. Alla 
kostnader var inte införda men allt tyder på att vi hamnar på plus för år 2006. 
 
8. Synpunkter på styrelsens framtida arbete. Detta är en stor fråga som inte klaras av på ett 
möte. Föreningens strävan borde vara att hitta så många släktingar som möjligt och att få dem 
motiverade att bli medlemmar i föreningen. Det gäller också att hålla kvar de som redan är 
medlemmar och här kan tätare kontakt mellan styrelse och medlemmar vara ett medel att öka 
deras intresse för föreningen. Vi har nu ganska många email-adresser ( 161 st ) till 
medlemmar och vi har härigenom ett enkelt och billigt sätt att hålla kontakt ( i båda 
riktningarna ) med dessa medlemmar. Styrelsen beslöt att göra sådana utskick när lämplig 
information finnes, dock utan att lova någon bestämd regelbundenhet i utskicken. 



Styrelsen beslöt att vi ( Sture ) skall kontakta Arne för att be honom att köra ut en lista på de 
”medlemmar” som inte betalat i år så att vi kan nå dem med en påminnelse och lite 
övertalning. 
På hemsidan skall vi berätta att vi kommer att skicka ut information via email till dem som vi 
har adresser till. 
Vi skall på hemsidan lägga in ett formulär där medlemmarna kan anmäla adressändringar, nya 
familjemedlemmar, ändrade namn, ändrade familjeförhållande, email-adres mm. 
Eftersom vi inte har styrelsemöten så ofta kan frågor diskuteras via nätet. Det är då viktigt att 
alla verkligen läser sina email och även svarar på dem 
Styrelsens medlemmar uppmanades att begrunda frågan om styrelsens arbete till nästa möte. 
 
9. Styrelsen avvaktar besked från Bertil huruvida vi kan ha kvar vårt vindsförråd hos KFUM 
och ev även ha våra styrelsemöten där. Peter bevakar. Samtidigt spanar vi på olika håll efter 
någon ny lämplig lokal. 
 
10. Värvande av nya medlemmar. Se punkt 8. Vi får diskutera detta vidare på kommande 
möten. 
 
11. Medlemsförteckningen. Alla deltagarna fick varsitt arbetsexemplar att studera till nästa 
möte. 
 
12. Övrigt. 
Föreslogs att vi skulle ordna ” släktforskardagar ” någon gång under vintern för att styrelsen 
och interesserade medlemmar skulle få lära sig grunderna i släktforskning. Lämpliga ledare 
kunde vara Bertil och Arne. 
Styrelsen beslöt att email-listan för styrelsen skall omfatta: styrelsen, supleanter och 
resurspersoner. 
Sture fick i uppdrag att undersöka om det går att teckna något fördelaktigt avtal med Genline. 
Anita försöker finna någon som kan hjälpa oss med engelska översättningar. 
Vid nästa styrelsemöte skall alla snygga till sej så att vi kan ta ett foto på styrelsen och lägga 
ut på hemsidan. 
Ulrika erbjöd sig att på nästa årsmöte (2009 ) göra något för att underhålla barnen. 
 
13. Nästa möte blir lördagen den 28 okt kl 15.00. Hos Susanne om inget annat medelas. 
 
14. Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
................................................... 
Sture  
 
 
.................................................................................................................... 
Lars    Ulrika 
 
 
........................................................ 
Anita 
 


