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PROTOKOLL

(justerat protokoll finns i FLS arkiv)

Möte:

Styrelsemöte nr 17

Datum:

2011-09-01

Plats:

KFUM-gården, Karlskrona

Närvarande

Ej närvarande

Peter Andersson
Lars Andersson
Mats Carlsson
Jan-Anders Månsson
Owe Birgersson
Per Carlsson

Johan Melvinsson

1.
Mötets öppnande
Ordförande Peter Andersson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
Han vände sig särskilt till Jan-Anders Månsson, som var med för första gången.
Peter beklagade också att Lars-Eric Andersson meddelat att han inte längre önskade
kvarstå i styrelsen.
2.
Protokollsjusterare
Mats Carlsson utsågs till att justera dagens protokoll.
3.
Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll föredrogs i korthet.
4.
Webbmasterfrågan
Peter nämnde om de olika turerna som varit sedan Brita Wanngård slutade som
webbmaster i föreningen. När han fick tips om Jan-Anders Månsson från Sturkö hade
han tillsammans med Bertil Petersson och Arne Olsson en träff med denna som
utmynnade i att Jan-Anders idag är med som kandidat till webbmasterfunktionen.
5.
Lån av dator.
Under förutsättning att Jan-Anders skulle erbjudas ansvaret som webbansvarig för
föreningen vill han gärna ha en dator till sitt förfogande. Denna skulle i så fall ägas av
föreningen. Styrelsen motsatte sig inte det begärda önskemålet.
6.
Ersättning.
Styrelsen beslutade att Fredrik, son till Lars-Eric Andersson (LEA), ska ersättas för
två timmars arbete i samband med nedlagt arbete med hemsidan. Ersättningen blir
2x500:- plus moms = 1250 SEK. Peter skriver brev till Fredrik om beslutet.
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7.
Ekonomi
Mats Carlsson lämnade en redogörelse om föreningens ekonomiska läge. Bl.a. att
det i kassan f.n. finns ca 104 tusen kronor. Den uppskattade båtresan, som ägde rum
i Karlskrona skärgård, är redovisad. Kontakt kommer att ske med revisor om när
denne är villig att göra färdiga bokslut för åren 2009 och 2010.
8.
Programdiskussion
Olika programpunkter framöver diskuterades. Man fastnade för Jan-Olof
Abrahamsson som är lokalt känd konstnär. Han kunde tänkas vara intressant att
anlita då det passar.
9.
Hemsidan
Jan-Anders Månsson visade förslag till ny hemsida för föreningen Långörasläkten.
Han visade också en del övrigt av intresse från Karlskrona skärgård.
Styrelseledamöterna var mycket imponerade av vad de fick se och höra och var helt
eniga om att adjungera Jan-Anders till styrelsen samt att vara föreningens
webbansvarige.
10. Nästa möte
Beslöts att nästa styrelsemöte preliminärt skall hållas den 27 oktober.
Karlskrona den 2011-09-01
Vid protokollet

Justeras

Justeras

Owe Birgersson
Sekreterare

Peter Andersson
Ordförande

Mats Carlsson
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