PROTOKOLL (justerat protokoll finns i FLS arkiv)
Möte

Styrelsemöte nr 8

Datum

2010-04-08

Plats

KFUM-gården, Karlskrona

Närvarande

Ej närvarande

Peter Andersson
Lars-Eric Andersson
Mats Carlsson
Owe Birgersson

Lars Andersson
Johan Melvinsson

1

Mötets öppnande

Ordföranden Peter Andersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Han beklagade att den utskickade kallelsen kom något sent, men nämnde samtidigt att besked
om mötesdagen gavs i samband med föregående möte.
2

Protokollsjusterare

Till att justera dagens protokoll utsågs Lars-Eric Andersson.
3

Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes med undantag för en namnförväxling som skett. Detta
rättades till innan det kunde skickas vidare.
4

Bokslut

Peter nämnde att föregående års bokslut, som skickats från den tidigare kassören Rikard
Bergström till revisor Olausson, inte kommit föreningen tillhanda förrän den 6 april.
5

Fakturor

Det konstaterades att Brita Wanngård erhåller fakturor angående kostnaden för webbarbete. Brita anmodades, att efter godkännande, skicka fakturaunderlaget vidare till
Mats, som är föreningens kassör.
6

Föreningens post

Diskuterades mottagandet av föreningens post. För närvarande går posten till Peter,
eftersom Peters adress står på svarskuvert. Det beslöts att försöka hyra en postbox om
det finns tillgång till det. Peter fick i uppdrag att undersöka. Om det löser sig är avsikten att
Peter och Mats skall ha var sin nyckel till postboxen.
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7

Mail

Det har framkommit att ”svar på mail” skickats ut även till dem som inte fått det ursprungliga mailet. Det har medfört att den som fått ett sådant svarsmail inte begripit vad det svarats på. Vi uppmanas därför att skilja på ”svara” och ”svara alla” vid den korrespondens
som förekommer.
Eftersom G-mailfunktionen inte upplevs som enkel beslöts att alla skall meddelas den
adress man föredrar ”E-mail” eller ”G-mail”. Man beslöt dessutom att framgent diskutera
förfaringssättet inom gruppen ”Forum styrelse” (FLS styrelse).
8

Medlemsförteckning

LEA undrade om vem som helst skall ges möjlighet att erhålla förteckning över vilka som
är medlemmar i Långörasläkten. För erhållande av medlemsförteckning är regeln den att
den som begär förteckning även själv måste vara medlem.
9

Facebook

Facebook är mest känt för att skaffa vänner och bekanta. Det ansågs inte vara något forum
för att få med släktskap till föreningen. För medlemskap i Långörasläkten hänvisas i första
hand till Arne Olsson.
10

Datorutbildning

Eftersom Owe hade en bärbar dator med sig visades i första hand av LEA, vilka möjligheter det finns att via t ex Långörasläktens hemsida få fram diverse uppgifter om föreningen
och dess verksamhet.
11

Nästa möte

Beslöts att nästa styrelsemöte skall äga rum torsdagen den 20 maj kl 18.00 i KFUM:s lokal
vid Alamedan 11, Karlskrona. Bl a skall vid det tillfället författandet av nytt släktbrev ske.
Karlskrona 2010-04-08
Owe Birgersson
Sekreterare

Peter Andersson
Ordförande

Lars-Eric Andersson
Protokollsjusterare
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