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Närvarande
Peter Andersson
Mats Carlsson
Jan-Anders Månsson
Lars Andersson
Owe Birgersson
Sven Olausson
Bertil Petersson (valberedn.)
Rolf Svensson
Torbjörn Fridensköld (t.o.m. § 5)
Arne Olsson (per tel.)

Ej närvarande
Johan Melvinsson

1.
Mötets öppnande
Ordförande Peter Andersson hälsade de närvarande välkomna och sig särskilt till Rolf
Svensson som var med för först gången.
2.
Protokollsjusterare
Till att justera dagens protokoll utsågs Lars Andersson.
3.
Föregående protokoll
Jan-Anders nämnde att besked ännu inte erhållits från de hembygdsföreningar som är
aktuella att närvara vid det kommande släktmötet. Bertil informerade om utskickat brev
till styrelsen från valberedningen. Owe nämnde att det blivit en felskrivning under paragraf
7, där rätt skall vara missionshuset istället för hembygdsgården.
4.
Släktmötet
Peter visade ett preliminärt program för släktmötet den 15 juli. Utöver sedvanliga
årsmötesförhandlingar har som föredragshållare anlitats författaren Leifh Stenholm.
Arne och Bertil kommer också att förevisa AllGen. Dessutom kommer diverse frågor
som berör Långören att tas upp.
Andra aktiviteter som avses att förekomma är besök i lotstornet, vandring runt på ön,
ev. utställning av hembygdsförening samt som tidigare nämnts andakt i missionshuset.
Vid ev. regnoväder ordnas reservplats på Torhamnsgården.
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5.
Släktforskning
Torbjörn Fridensköld, som är tänkt som en blivande släktforskare för Långörensläkten,
redogjorde för hur han med hjälp av studenter på högskolan skulle kunna forska vidare.
6.
Ekonomi
Mats och Sven nämnde att bokslut och revision t.o.m. 2011 är klar efter kontakt med revisor
Rune Olausson.
Utskick av brev i samband med inbjudan till släktträffen diskuterades. Styrelsen får förslag.
7.
Nästa möte
Beslöts att nästa möte preliminärt äger rum på högskolan i Karlskrona den 5 juni kl. 19.00.
8.
Båtturer till Långören
Båtturerna mellan fastlandet och Långören vållade en lång diskussion. Det var främst tiderna
som bör kollas ytterligare. Sven fick i uppdrag att undersöka ytterligare, även om ev. sjötaxi.
9.
Medlemsförteckning
Togs upp att ny medlemsförteckning bör tas fram och delas ut på släktträffen.
10.
Stadgeändringar
Förslag till ändringar i nuvarande stadgar diskuterades.
Styrelsen föreslår ändring i § 4 punkt 2 att revision skall ske per kalenderår efter årsskiftet
istället för före. Under § 8 föreslås ändring så att föreningens tillgångar förs över till av
styrelsen och släktmötet bestämt ändamål vid ev. upplösning av föreningen. Vidare föreslås
som ny punkt under § 1 Medlemskap att hedersmedlem bör införas.
11
Tack
Ordföranden riktade ett tack till Bertil för förtjänstfullt arbete bl.a. för uppvaktningen av
föreningens näst äldsta medlem som nyligen fyllt 100 år.
Karlskrona den 14 maj 2012
Vid protokollet

Justeras
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Owe Birgersson
Sekreterare

Peter Andersson
Ordförande

Lars Andersson
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