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PROTOKOLL   (justerat protokoll finns i FLS arkiv)  

 

Möte:  Styrelsemöte nr 20 
 

Datum:  2012-01-26 
 

Plats: Högskolan, Karlskrona  
 
Närvarande  Ej närvarande  

Peter Andersson  
Mats Carlsson  
Jan-Anders Månsson 
Sven Olausson 
Torbjörn Fridensköld 
Bertil Petersson 

Owe Birgersson 
Johan Melvinsson 
Lars Andersson 
 

1.  Mötets öppnande  
Ordförande Peter Andersson hälsade de närvarande välkomna och speciellt Torbjörn 

Fridensköld som var med för första gången och förklarade mötet öppnat.  
 
2. Föregående protokoll. 
Protokollets punkt om ekonomiredovisning diskuterades, tid för revision 2009-2010-
2011 har bestämts till måndagen den 30/1 2012. Mötet sker mellan Mats Carlsson, 
Sven Olausson och den externa revisorn Rune Olausson. 
Anonym person som satt in 110:- via Nordea håller på att spåras av banken. 
Bertil redogjorde för sin kontakt med Knut Andersson och en inbjudan till ett 
kommande styrelsemöte ska ske. Felaktig rubrik ska bytas på punkt 6 till Hemsidan 
från Valberedningen. 
 
3. Justeringsperson  
Mats Carlsson utsågs till att justera protokollet.  
 
4. Sekreterare för mötet 
Jan-Anders Månsson påtog sig uppgiften. 
 
5. Ekonomi, bokslut 
Föreningens kassör Mats Carlsson redogjorde för att vi har 89.836:06 på kontot. 
 
6. Webbsidenytt  
Jan-Anders redogjorde för att ett abonnemang hos nyhetsbrevsdistributör kostar  
3 ½$ per månad. Styrelsen beslutade att Jan-Anders ska teckna ett sådant.  
Nyhetsbrevets utformning fick Peter uppdraget att fixa till och skicka till Jan-Anders. 
Länk till förslag via pdf-dokument ska även läggas på förstasidan. 
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7. Övriga frågor 
a. Avhoppade medlemmar  

i. Bertil lade förslag om att de avhoppade ska kontaktas via E-post 
om ett förnyat medlemskap.Peter skaldar ett speciellt brev till 
dessa som skickas via e-post. 

b. Det praktiska inför släktmötet – vem gör vad? 
i. Mötet avhålls 15/7 2012, inför detta ska följande ordnas: 

1. Information om mötet – Peter skriver detta. 
2. Transporter -Sven O kollar kostnad för detta. 
3. Mat –Peter kollar med Björn Berglund om detta. 
4. Ordförande för mötet –Peter kollar med Björn Berglund. 
5. Eventuell föreläsare - 
6. Andakt i missionshuset inkl. präst. –Mats kollar med sin 

bror. 
7. Hembygdsföreningen – Jan-Anders kollar med dessa om 

de har intresse av att medverka. 
8. Rundvandring –Peter kollar med Björn B. 
9. Lotstornet –Öppethållande genom hembygdsföreningen? 
10. Fria aktiviteter – Peter meddelar Café Nätaboden datum 

för mötet. 
c. Hur agerar valberedningen på släktmötet? 

i. De närvarande uppmanades att skicka e-post till Bertil med 
önskemål om funktion i kommande organisation. 

d. Stadgeändring (ar) vid släktmötet? 
i. Hänskjuts till nästa styrelsemöte. 

e. Nyhetsbrev som massutskick via E-mail? 
i. Jan-Anders tecknar abonnemang enligt punkt ovan. 

f. Vår-höst-aktivitet inom föreningen? 
i. Släktforskningskurs, utskick sker via nyhetsbrev om att vi vill ha 

in intresseanmälningar. 
g. Övrig fråga? 

 
8. Nästa möte  
Beslöts att nästa möte skall hållas den 23 februari kl 18.00 på högskolan, Karlskrona.  
 
Karlskrona den 2012-01-26 
  
Vid protokollet  Justeras  Justeras  
 
 
 
 
Jan-Anders Månsson  Peter Andersson  Mats Carlsson  
Sekreterare  Ordförande 


