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Protokoll (justerat protokoll finns i FLS arkiv) 

 

Möte:  Styrelsemöte nr 3 
 

Datum:  2012-10-25 med start kl.18:00 
 

Plats: Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona  
 

Närvarande: Frånvarande: 

Lars Andersson Ledamot närvarande 

t.o.m. punkt 6 Medlemsrekrytering  

Håkan Bergström Suppleant 

Owe Birgersson Ledamot Peter Andersson Suppleant 

Gertrud Hansson Suppleant Bertil Petersson Resursperson 

Mats Carlsson Ledamot Torbjörn Fridensköld Ledamot 

Sven Olausson Ledamot  

Arne Olsson (On-Line) Resursperson  

Jan-Anders Månsson Ordförande  

 

1. Mötets öppnande  

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Protokollsjusterare  

Till justerare utsågs Mats Carlsson att jämte ordföranden justera protokollet. 

3. Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes med följande justeringar. Lars Andersson börjar med 

att rapportera. 

4. Aktivering av firmatecknare 

Kassören har mottagit handlingarna och ifyllnad sker efter sammanträdets 

avslutning. 

5. Föregående protokoll  

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

6. Rapporter från grupper 

- Medlemsrekrytering, Lars Andersson 

Förslag avseende aktiviteter för medlemsrekrytering. Exempelvis den 

skolträff där fransman var inbjuden till Blekinge Museum, det gäller att 
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spåna fram ideer om intressanta personer med anknytning. Det är utskick 

som gäller för detta, inte kallelser via Internet. Oftast är det lite äldre som 

är intresserade och ger sig tid att komma. 

- Stadgeändringar, Owe 

Förslag till stadgeändringar har kommit via mail från Arne Olsson men 

p.g.a. resa har Owe inte lagt så mycket tid. Förslag från Arne tar gruppen 

till sig i sitt arbete för kommande förslag. Owe emotser gärna synpunkter 

från alla i styrelsen. 

- Registerhantering, Arne / Torbjörn 

Ordföranden informerar om ett samtal som hållits under dagen med 

Torbjörn avseende en funktion för databashantering som verkar finnas hos 

webb-hotellet vi använder. 

- Enkätverktyg, Torbjörn / Jan-Anders 

Ordföranden demonstrerade det enkätverktyg som levererats under 

dagen.  Ordföranden har för avsikt att justera dokumenten innan styrelsen 

specificerar frågorna för en tänkt enkät. Antalet besök på hemsidan under 

året är 52 per dag, i oktober har det varit 55 besök per dag. 

7. Ekonomirapport 

- Rapport utsänd via e-post. 

Större utgiftsposter avseende släktnålar och kuvert gör att minuset ökat 

sedan förra sammanträdet. Resultat och balansräkning bifogat protokollet. 

- Långtidsarkiv 

Kassören kollar upp utrymmesbehov och kostnad avseende olika 

lagringsalternativ och presenterar detta för styrelsen snarast. Mats, Sven 

och ordförande gör en inventering av vad som finns i nuvarande arkiv. 

8. Släktforskning  

- Australien och USA 

Arne rapporterade om återknytningen av Wollinarna bl.a. och om Stures 

framsteg i sin forskning via Ancestry-abonnemanget. 

9. Övriga frågor  

- Folderförslaget för föreningen. 
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Ordföranden begär in synpunkter på folderns innehåll snarast. 

- Nålar till donator?  

Bifalles, Arne skickar adressuppgifter snarast till ordföranden. 

10. Nästa möte  

Förslag  torsdagen den 29/11 kl 18:00 samma plats. 

11. Mötets avslutning  

Förtäringsansvarig vid nästa möte är Gertrud.  

 

Ordföranden                                             Justeringsperson                                         

 

 

 

 

 Jan-Anders Månsson                              Mats Carlsson 


