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§ 1.

Ordförande öppnade dagens möte och hälsade samtliga välkomna.

§ 2.

Styrelsen enades om att kallelse till mötet har skett i tid.

§ 3.

Dagordningen fastställdes.

§ 4.

Mötet enades om, att förutom ordförande, utse Peter Andersson och Ulrika
Bergström, att justera dagens protokoll. Till sekreterare valdes Jerry
Österholm.

§ 5.

Protokoll från föregående möte den 2007-11-22 godkändes. Senaste
protokollet var ännu ej färdigt och skrivs ut senare, detsamma gällde
protoll från 2007-10-18.
Styrelsen tolkar ärendet med flaggstången så att endast själva stången
lämnas på Långören. Hembyggdsföreningen visar upp gåvobrevet innan
köp görs. Hembyggdsföreningen kollar om tillstånd och informerar FLS
innan köp görs. Anita ordnar med gåvobrev och protokollen.

§ 6.

Rapporter.
a. Anita förevisade ansökan om egen kod till föreningens konto i Plusgirot.
Koden kom via Rikard 2008-01-08, efter ett (1) års tjatande till Rikard och
många telefonsamtal till Plusgirot!! I och med detta ändras kontot till
eRedovisning och papperskopiorna upphör fyra (4) veckor efter brevets
datering. Med detta system går det bara att se ca fyra (4) månader bakåt. För
att kunna se 13 månader bakåt krävs egen inloggnings-dosa och dito kort.
Rikard har egen och dubblett kan ordnas.
Enligt det informell mötet i Svanhalla 2007-12-28, endast Peter och Sture
närvarande från styrelsen, samt de 2 Resurspersonerna, Bertil och Arne,
fattas det ca 20.000 SEK i kassan.
Styrelsen kräver att bokföringen revideras innan den träffar Rikard för ett
möte om ekonomin. Kassören måste göra som övriga styrelsen säger!
Styrelsen beslutar att endast använda eRedovisning.
Viktigt att styrelsen, pga ansvarsfrågan, har stenkoll på ekonomin.
Styrelsen mejlar Rikard ett antal frågor inför mötet, utkast bifogas detta
protokoll. Datum? Vem mejlar?
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b. Sture har hittat ett antal nya släktingar i Västervikstrakten. Abonnemanget
på GenLine är slut. Sture väntar med att förnya tills ett nytt erbjudande
kommer upp. Sture blev tillfrågad om att kolla, Eva Cumnerts uppgifter; om
att LångöraSläkten inte alls är så stor, som det är framforskat utav Hjalmar
Berglund. Det kan vara så, att Sissa, Karin och Sven inte är helsyskon, men
menade att det var för svårt för honom, att kolla detta. Vem gör då denna
koll? Rullor för lotsar?
c. Ulrika har gjort tre (3) utskick med diverse saker. Många gamla frimärken
kvar, går att använda om 50 öre tilläggsporto, per utskick, görs.
d. Anita lämnade över följande till Ulrika:; 70 st julfrimärken, kan användas på
ekonomi-eller B-brev. 20 st 50-öres frimärken. 80 st adresserade och
frimärkerade brev. 1 st portotabell.
e. Stämplar med adress och logga? Istället skapa i datorn och skriva ut på
etiketter, eller direkt på kuvert? Sture kollar om det går att trycka logga och
adress direkt på kuvert i datorn.
f.

Hur locka nya medlemmar? Vilket material skall skickas ut? Hittills har
aktuellt medlemsbrev skickats ut. Ca 200 medlemsbrev kvar, som finns på
kansliet.

g. Riktade utskick till ett antal släktingar, tex en viss gren av släkten. Arne
plockar fram adresser (170 st) och kassören (Rikard) stämmer av.
Rekryteringsbrev, finnas i två versioner: enskild och familj och består av tre
delar. Överst släktingens adress, för att kunna synas i ett fönsterkuvert, själva
informationen om medlemskapet och nederst en löstagbar inbetalningstalong. Ulrika menade att hon kunde sköta utskicken. Nya medlemmar får
rekryteringsbrev och medlemsbrev. Ulrika skickar ut samt informerar Arne.
Peter gör breven. Kassören bör återrapportera antalet nya betalande
medlemmar till Arne och styrelsen.
§ 7.

Sture visade CD:n, med hemsidan, från Per Renud. Efter lite strul gick den att
visa och styrelsen hade följande kommentarer:
-

Författare

Bestämdes att Peter är styrelsens kontakt gentemot Per Renud
Ljusblå färgen bra
Sätta in loggan direkt på det blå fältet, uppe till höger
Bilder ännu ej inlagda. Kommer?
Istället för mycket textmassa, länkar till korta texter. Bra!
Håkan Bergströms texter tas bort, hans eget önskemål.
Önskemål att gamla sidan (.nu) länkar till nya sidan (.eu). Den gamla sidan
är betald till mars 2009 och fasas därefter ut. När kan den nya sidan öppnas?
Varje styrelseledamot öppnar sin egen blogg, Anita börjar…??!!
Styrelsen presenteras med gruppfoto och även enskilt foto, samt informativ
text
Bas Blekinge sponsrar om dess logga finns på sidan, OK sade Lars
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-

Mer information om Håkan Kraak.

-

Sammanställa en boklista, bla kolla på biblioteket. Anita och Jerry kollar.
Material från Bas Blekinge (OK från Lars), Bertils material?
Nya länkar. Vilka?
Lägga ut AllGen. I alla fall dödboken, Arne och Sture ordnar. Lägga ut
information om att hela listan avses läggas ut. Att den påverkas av PUL och
vad det innebär, Peter ordnar med detta. Möjlighet att komma med
synpunkter om detta. På vilket sätt?
Mer information om lotseriet. Vilken? Jerry kollar.
Tips om släktforskning.
Lars informerade att Länsmuseet har mycket bilder.

§ 8.

Protokoll Styrelsemöte

Övriga frågor.
Ulrika och Sture
- Göra föreningen öppen. Motion till nästa treårsmöte, 2009. Sture kom med
detta förslag på första styrelsemötet 2006. Egen punkt på nästa mötes
dagordning.
Peter:
- Hur få medlemmarna att engagera sig? Försöka med de som besöker treårsmötena? Göra en lista där frivilliga kan skriva upp sig? Riktat utskick?
Hur många utskick, 100-200?
- Ambassadörer i andra länder? Vilka länder? Välkommna Dorothy Glanz
tillbaka! Främst satsa på USA. Anita mejlar Gunnar Thoren.
- Hålla mejltrafiken mer strikt inom styrelsen.

§ 9.

Nästa möte.
Är beroende av utförd revision. Sture kontaktar Revisorn (Gunnar Pettersson).
Om det är OK kontaktar Sture Anita, som i sin tur mejlar styrelsen.

§ 12.

Avslutning.
Ordföranden avslutade mötet och tackade styrelsemedlemmarna för deltagande!

Ordförande

Sekreterare

Anita Nilsson

Jerry Österholm

Justerare
Peter Andersson

Författare

Ulrika Bergström
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BILAGA TILL STYRELSEMÖTET 2008-01-10

Frågor till Kassör Rikard Bergström.
1. Sture har mejlat Rikard och bett om kassaställning vid varje årsskifte (1 januari) med
början från 2004.
2. Revisorn anser att fonder är tillgångar, inte skulder, som Kassören bokfört.
3. Mötet 2006 7.000 SEK dyrare än budgeterat. Varför?
4. Viktigt med tillgång till 2006 och 2007 års revision innan mötet med Rikard.
5. Hur många betalande medlemmar 2006-12-31?
6. Hur många nappade på medlemsbrevsutskicket 2007?
7. Värvarbrev, utskick, kontra utfall?
8. Rikard skall skicka 2006 och 2007 års bokföring för revision?
9. Alla handlingar skall till Karlskrona.
10. Protokoll och stadgar ger styrelsen rätt att entlediga Rikard som Kassör.
11. Vad är jubileumsfonden och datareserv?
12. Har Rikard egen handkassa?
13. Rikard informerar Arne om betalande medlemmar.
14. Ordförande och Kassör, samt Medlemsförteckningens ansvarige Arne Olsson har
koderna för tillgång till Plusgirokontot.
15. I första hand skall Kassören informera om ekonomin.

Författare
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