PROTOKOLL (justerat protokoll finns i FLS arkiv)
Möte

Styrelsemöte nr 10

Datum

2010-09-16

Plats

KFUM-gården, Karlskrona

Närvarande

Ej närvarande

Peter Andersson
Lars-Eric Andersson
Lars Andersson
Mats Carlsson
Owe Birgersson

Johan Melvinsson

Via telefon

Anna-Carin Sagrelius

1

Mötets öppnande

Ordföranden Peter Andersson hälsade de närvarande välkomna och förklarade samtidigt att
kallelsen skickats ut något tidigare på grund av att den exakta dagen ej tidigare nämnts.
2

Protokollsjusterare

Till att justera protokollet utsågs Lars-Eric Andersson.
3

Föregående protokoll

Owe Birgersson föredrog föregående protokoll från styrelsemötet den 20 maj. Peter nämnde att den revisionsrapport för år 2009 som omnämnts nu är klar. Vidare ansågs att allt
tyder på att det sommarbrev som skickats ut till medlemmarna mottagits positivt.
4

Den s.k. Hamiltongrenen

En förgrening inom Långörasläkten kallas ”Hamiltongrenen”. Lars-Eric Andersson (LEA)
har konstaterats tillhöra densamma. Denna gren i AllGen består till dags dato av 1 739 personer.
Det beslöts att starta en värvningskampanj mot denna släktgren. Peter tog på sig att författa
ett brev avsett att skickas ut till de berörda med LEA som medhjälpare. Ett sådant ”rekryteringsbrev” skulle tänkas kunna vara utskickat innan jul.
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5

Rekrytering

Diskuterades att rekrytera en dam vid namn Inga-Lill Larsson för att hjälpa till med rekrytering av nya medlemmar. Inget beslut togs mer än att Peter skulle ringa upp och tala med
henne. För övrigt ansågs viktigt att nya medlemmar får information om föreningen i form
av tackbrev eller dylikt. Tills vidare beslöts att Peter skall få besked om de nyförvärvade
för att därefter kunna tillskriva dessa.
6

Exelfilen

Exelfilen i Gmail Google groups fungerar inte tillfredsställande. En förbättring måste ske.
7

Valberedning inför 2012 års möte

Meddelades att Håkan Bergström ställer upp som medlem i valberedningen. Ordföranden
uppmanade övriga i styrelsen att ta fram förslag till ytterligare kandidater.
8

Engångsdonation till hembygdsföreningen

På förslag av Peter beviljade föreningen en engångsdonation på 15 000 till Långörens
hembygdsförening. Mats Carlsson ombesörjer. Peter meddelar Björn Berglund.
9.

Överföring till hembygdsföreningen

Styrelsen beslutade att till Långörens hembygdsförening överföra 6 850 kronor av de
släktbrevsavgifter som inkommit under året. Mats ser till att pengarna blir insatta på
Långörens hembygdsförenings konto för att formellt överlämnas på exempelvis ”Hembygdens dag”.
10

Framtida satsningar

Anna-Carin föreslog att medlem i den s.k. ”Amerikagruppen” bör kontaktas för att försöka
få igång denna grupp. Anna-Carin fick i uppdrag att sköta kontakten.
11

Nästa möte

Beslöts att nästa möte skall äga rum torsdagen den 21 oktober kl. 18.00 i KFUMs lokaler
på Alamedan i Karlskrona. Peter ordnar med förtäring.
Karlskrona 2010-09-16
Owe Birgersson
Sekreterare

Peter Andersson
Ordförande

Justeras
Lars-Eric Andersson
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