PROTOKOLL (justerat protokoll finns i FLS arkiv)
Möte

Styrelsemöte nr 2

Datum

2009-08-13

Plats

KFUM-gården i Karlskrona

Närvarande

Peter Andersson
Lars Andersson
Lars-Erik Andersson
Mats Carlsson
Johan Melvinsson

1

Mötets öppnande

Ordförande Peter Andersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2

Mötets sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Lars-Eric Andersson (LEA).
3

Information från ordföranden

Ordföranden redogjorde kortfattat för vad som hänt på årsmötet den 26/7 och det första
konstituerande styrelsemötet.
4

Presentation styrelsen

Styrelsemedlemmarna presenterade sig kortfattat för varandra.
5

Styrelsens sekreterare

Till sekreterare hade redan vid föregående möte valts Kjerstin Bjurman.
6

Telefonmöten

Telefonmöten ska i fortsättningen anordnas med de funktionärer som inte kan närvara på
kommande möten. Ordföranden och Johan Melvinsson sköter detta efter att ledamot anmält
sig inte kunna närvara fysiskt.
7

Styrelsens kassör

Kassörsfrågan blev inte till fullo löst. Johan Melvinsson gav dock ett halvt löfte, men skulle
först kontakta förre kassören innan han bestämde sig. (Det brådskar för att få igång postgirot
för ny kassör.)
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8

Behörighet till postgirot och firmatecknare

It-strategen Arne Olsson, ordföranden och kassören ska ha behörighet till postgirot och
ordföranden Peter Andersson tillika firmatecknare för föreningen.
9

Kontaktperson för brev släktingar, värvning, tack etc

Lars Andersson utsågs till kontaktperson för nyupptäckta släktingar/värvningsbrev/tackbrev
mm.
10

Eftersökning adresser

Mats Carlsson och Lars Andersson ska stödja Arne Olsson/Bertil Petersson/Sture Karlsson
med att ex vis eftersöka adresser på lokala skattemyndigheten.
11

Utlandskontakter

Johan Melvinsson utsågs att sköta utlandskontakter för t ex USA.
12

Styrelsens materialförvaltare

Materialförvaltare för föreningens arkiv, bibliotek samt ansvarig för försäljning av
medlemsnålar, skrifter mm blev Lars-Eric Andersson (LEA).
13

Styrelsens vice ordförande

Owe Birgersson valdes till vice ordförande.
14

Omplacering av abonnemang Genline

Ett abonnemang på Genline skulle omplaceras genom ordförandens försorg till någon i
styrelsen som inte själv hade ett sådant!
15

Nästa möte den 10 september

Nästa möte bestämdes till 2009-09-10 kl 18.00 i KFUM-gården (anmälan till ordföranden i
god tid om telefonmöte!).
16

Justering av protokoll

Att justera mötesprotokollet förutom ordföranden utsågs Mats Carlsson och Lars Andersson.
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Karlskrona 2009-08-13
Lars-Eric Andersson
Mötessekreterare

Peter Andersson
Ordförande

Justeras
Mats Carlsson

Lars Andersson
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