PROTOKOLL (justerat protokoll finns i FLS arkiv)
Möte

Styrelsemöte nr 4

Datum

2009-10-15

Plats

KFUM-gården, Karlskrona

Närvarande

Ej närvarande

Peter Andersson
Lars Andersson (fr o m § 5)
Lars-Eric Andersson
Mats Carlsson
Owe Birgersson

Kerstin Bjurman
Johan Melvinsson
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Mötets öppnande

Ordföranden Peter Andersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
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Kallelse

Den utskickade kallelsen till mötet godkändes.
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Mötets sekreterare och justeringsperson

Till sekreterare för mötet valdes Owe Birgersson och till att justera protokollet LarsEric Andersson.
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Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll lästes upp av Mats Carlsson, som var mötessekreterare. En justering gjordes under punkt 7, där ordet välkomstbrev byttes ut till tackbrev. Beslöts
därefter att Mats skickar protokollet i brev till Anna-Carin Sagrelius.
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Styrelsens arbete

Mats Carlsson, som utsågs till föreningens kassör vid föregående styrelsemöte, meddelade att han ännu inte kommit igång med bokföringsarbetet. Olika bokföringsprogram
m m diskuterades. Beslöts att Mats ska kontakta revisorn Rune Olausson för att diskutera lämpligt bokföringsprogram.
Peter Andersson nämnde att han varit i kontakt med revisor Olausson och gått igenom
de senaste tre årens räkenskaper. Peter sa att han hade en del synpunkter, men att ekonomin nu är under kontroll.
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Firmatecknandet togs upp till diskussion. Mötesdeltagarna beslöt att Peter Andersson
och Mats Carlsson i egenskap av ordförande respektive kassör ska vara firmatecknare
var för sig.
Lars-Eric Andersson berättade att han erhållit listor från 2008 och 2009 om utskick av
beställda nålar. Han sa att de som var beställda år 2009 har effektuerats till beställarna
medan han avvaktat med de tidigare beställda, eftersom en del kanske beställt igen
under innevarande år. Det ansågs därför lämpligt att i det kommande släktbrevet få
med att de som tidigare beställt nålar, men ej erhållit, får återkomma med beställning.
Lars-Eric fick i uppdrag att kolla upp antalet nålar som finns i lager. Vidare ansågs att
skriften ”Långöraminnen” vid försäljning ska kosta 30 kronor. För övrigt kunde konstateras att det f n inte finns några brevpapper, frimärken m m hos föreningen.
Diskuterades om styrelseledamöternas adresser och telefonnummer ska finnas med ute
på nätet. Beslutet blev att så ska ske. Föreningens styrelseledamöter ska därför skicka
sina adresser och telefonnummer till Anna-Carin Sagrelius.
Förfarandet vid utskick av välkomst- och tackbrev efter rekrytering av nya medlemmar
diskuterades. Peter Andersson visade förslag på brev som författats. Textförslaget i
breven tyckte de närvarande vara bra. Förslaget till välkomstbrevet har skickats till
kontaktman Lars Andersson för utskrift.
I samband med utskick av brev diskuterades även vem som ska stå som avsändare på
kuverten. Det har tidigare under senare år varierat. Mötet beslöt att ordförandens
namn och adress framöver ska vara tryckt på kuverten. Vidare diskuterades var det
s k fönstret på de fönsterkuvert som används ska vara placerat. Peter tog på sig uppdraget att fråga Arne Olsson om vad som kan vara lämpligt. Hur portoförfarandet ska
gå till i samband med utskick av släktbrev o dyl fick Lars-Eric Andersson i uppdrag att
undersöka.
Beträffande utlandskontakter, främst USA, nämnde ordföranden att Johan Melvinsson
fått i uppdrag att sköta dessa.
Styrelseledamöternas olika befattningsbeskrivningar (arbetsuppgifter) togs upp till
diskussion. De närvarande ansåg att ordföranden bör utforma sådana, vilket också blev
beslutet.
På förekommen anledning togs frågan upp om webbansvarig ska få ändra i en styrelseledamots skrivning. De närvarande ansåg att så inte bör ske. Undantag är om
webbansvarig skulle upptäcka någon felaktighet av något slag. I sådana fall bör skribenten kontaktas. Man var också eniga om att inte ändra i en blogg.
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Övriga frågor

Diskuterades ett aktuellt fall där folk har skiljt sig och av den anledningen inte vill
vara med i medlemsregistret. Olika lösningar diskuterades. Slutligen beslöts att ge
Arne Olsson i uppdrag att formulera ett svar.
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Ordföranden nämnde att revisorn samtyckt till köp av mobilt bredband.
Som ordföranden Peter Andersson tidigare meddelat kommer han att vistas i Sydafrika
under tiden 1 november-13 december under innevarande år.
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Nästa möte

Nästa möte bestämdes till fredagen den 18 december 2009 kl 11.00 i KFUM-gården.
Mötet kommer huvudsakligen att handla om packningsarbete av släktbrev, men även
ett kort sammanträde beräknas hållas.
Karlskrona 2009-10-15
Owe Birgersson
Mötessekreterare

Peter Andersson
Ordförande

Justeras
Lars-Eric Andersson
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