PROTOKOLL
Möte
Datum
Plats

Styrelsemöte nr 21
2012-02-23
Högskolan, Karlskrona

Närvarande
Peter Andersson
Mats Carlsson
Jan-Anders Månsson
Lars Andersson
Owe Birgersson
Sven Olausson
Bertil Petersson (valberedn.)
Knut Andersson (bygdekännare)

Ej närvarande
Johan Melvinsson

1.
Mötets öppnande
Ordförande Peter Andersson hälsade de närvarande välkomna och vände sig särskilt till Knut
Andersson samt förklarade mötet öppnat.
2.
Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 26 januari diskuterades. Mats Carlsson nämnde att det på
kontot numera finns kronor 90.731:-. Vidare nämndes att revisor Rune Olausson lovat att
det slutliga bokslutet och revisionen t.o.m. 2011 skall göras klar omgående.
Det bestämdes att de som hoppat av medlemskapet i föreningen skall kontaktas om förnyat
medlemskap. Dels via E-post för de som har möjlighet att ta emot sådan och för övriga via
föreningsbrev som anses vara det förmånligaste alternativet när det gäller brev.
Inför sommarens släktträff den 15 juli kunde konstateras att det mesta hittills gått som
förväntat. Det nämndes emellertid att någon prästs medverkan vid andakten i missionshuset
ännu inte är klar. Det är också osäkert om hembygdsföreningens medverkan.
3.
Justeringsperson
Lars Andersson utsågs till att justera protokollet.
4.
Ekonomi
Utöver vad som nämndes om bokslutet under paragraf 2, meddelade Mats att nya nålar är
beställda. Vidare att det är tänkt att Sven Olausson successivt beräknas ta över vissa delar
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som Mats hittills har skött. Dessutom avses att ordna ett speciellt bokföringsprogram
kopplat till föreningens konto.
5.
Massutskick
Diskuterades utskicket av brev i form av bl.a. kallelse till släktmötet i juli. I övrigt kan
information om släktmötet även skickas ut som ett e-mail nyhetsbrev.
6.
Valberedningsarbetet
Bertil redogjorde för valberedningsarbetet. Han nämnde att avhopp innebär att en viss
förnyelse av styrelsen måste ske och att en lösning är på gång. Han efterlyste också svar via
e-post om önskemål av funktion i framtida styrelsen av bl.a. Owe.
7.
Ny styrelseledamot
Meddelades att Sven Olausson numera är adjungerad som ledamot i styrelsen och kommer
att huvudsakligen syssla med ekonomifrågor, främst när det gäller bokföring.
8.
Nästa möte
Beslöts att nästa styrelsemöte skall hållas den 4 april kl 19.00 på högskolan, Karlskrona.
9.
Information om bl.a. Långören
Efter mötets avslutning berättade Knut Andersson, som bl.a. varit tidningsskribent i 63 år,
om livet ute på öarna i östra Blekinge. Knut, som är född och uppväxt på Ungskär, talade
också den dialekt som förekom ute på öarna. Jan-Anders visade intressanta bilder i
anslutning till föredragningen, som var mycket uppskattad av de närvarande.
Karlskrona den 2012-02-23
Vid protokollet

Justeras

Justeras

Owe Birgersson
Sekreterare

Peter Andersson
Ordförande

Lars Andersson
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