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PROTOKOLL (justerat protokoll finns i FLS arkiv) 

 

Möte Styrelsemöte nr 12 

 

Datum 2010-12-09 

 

Plats KFUM-gården, Karlskrona 

 
Närvarande Ej närvarande 

 

Peter Andersson  

Lars Andersson 

Lars-Eric Andersson 

Mats Carlsson 

Owe Birgersson 
 

 

Johan Melvinsson 

 

1 Mötets öppnande 

 

Ordförande Peter Andersson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2 Protokollsjusterare 

 

Till att justera protokollet utsågs Mats Carlsson. 

 

3 Föregående protokoll 

 

Protokollet från föregående styrelsemöte föredrogs av Owe Birgersson. Inget särskilt 

framkom. Inga-Lill Larsson har dock inte blivit kontaktad. Beslöts avvakta tills vidare. 

 

4 Rapport från kassören 

 

Kassör Mats Carlsson meddelade att kassörsjobbet flyter på som vanligt. Han vill dock ha 

in reseräkningar från dem som kört med egen bil till styrelsemötena och övriga resor för 

föreningens räkning. 

 

5 Redovisning av valberedningskandidater 

 

Utöver som tidigare nämnts, Håkan Bergström, föreslogs som valberedningskandidater Per 

Carlsson, Nättraby och Roland Janicke, Lyckeby. Om det skulle bli problem skulle också 

Bertil Petersson och Arne Ohlsson kunna tänkas ställa upp. 

 

6 Hamiltonbrevet     

 

Tills vidare beslöts att avvakta med utskick av rekryteringsbrev till medlemmar i ”Hamil-

tongrenen”. Peter ansåg att han först måste kontakta Arne Ohlsson för erhållande  

av rätt fil innan utskick kan ske, vilket innebär att det i praktiken kan ske tidigast i januari 

nästa år. 
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7 Webbmasterns avhopp 

 

Brita Wanngårds avhopp som webbmaster togs upp. Bl a diskuterades vem som skulle tän-

kas ersätta henne. Mötet beslöt att kontakta Johan Melvinsson om han är intresserad. 

Vidare bör Anna-Carin Sagrelius kontaktas för efterhörande om hennes synpunkter om 

framtiden. Lars-Eric Andersson (Lea) ansåg att han kunde vara beredd att hjälpa till med 

vissa webbfrågor, eftersom han har en del erfarenhet. 

 

8 Tackbrev - e-mail 

 

Peter nämnde att tackbrev kommer att skickas till dem som under senaste året donerat 

pengar till släktföreningen. De som har e-mailadress får brevet via mejl. För övrigt ansågs 

att föreningens övriga medlemmar under våren bör tillskrivas för anmälan till föreningen 

av e-mailadress om det finns en sådan. 

 

9 Bertil Peterssons öppna brev 

 

Ett öppet brev från Bertil Petersson ställt till styrelsen, webbgruppen och USA-gruppen 

diskuterades. Bertil är oroad över föreningen Långörasläktens framtid och är rädd för att  

dess fortsatta existens kan vara hotad.  Ordföranden uppmanade varje styrelsemedlem att 

svara på brevet. 

 

10 Medlemsaktiviteter 

 

En fråga som kan vara aktuell framöver är hur vi skall kunna aktivera föreningens nuva-

rande medlemmar, inte minst med tanke på Bertils brev. Det beslöts därför att nästa styrel-

semöte i huvudsak skall handla om att hitta aktiviteter för medlemmarna. 

 

11 Förrådslokal 

 

Diskuterades att försöka hitta en lämplig lokal där det går att förvara föreningens gamla 

handlingar m m. Det beslöts att undersöka om lämplig lokal går att finna, gärna i anslut-

ning till den lokal där föreningen brukar hålla till. 

 

12 Datautbildning 

 

Vid flera tillfällen har framkommit förslag om utbildning i datakunskap eftersom arbetet i 

föreningens styrelse och dess funktionärer till stor del bygger på data. Det ansågs att en 

utbildning i data och viss styrelseutbildning bör ske så fort tillfälle ges. 

 

13 Avslutning 

 

Ordföranden avslutade mötet och nämnde att han återkommer när nästa styrelsemöte 

kommer att äga rum. 
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Vid protokollet Justeras  Justeras 

 

Owe Birgersson Peter Andersson Mats Carlsson 

Sekreterare Ordförande 

 

 

  
   

 

  


