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Protokoll (justerat protokoll finns i FLS arkiv) 

 

Möte:  Styrelsemöte nr 4 
 

Datum:  2012-11-29 med start kl.18:00 
 

Plats: Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona  
 

Närvarande: Frånvarande: 

Owe Birgersson Ledamot Lars Andersson Ledamot 

Gertrud Hansson Suppleant Mats Carlsson Ledamot 

Sven Olausson Ledamot Håkan Bergström Suppleant 

Arne Olsson (On-Line) Resursperson  Torbjörn Fridensköld Ledamot 

Peter Andersson Suppleant Lämnade efter 

punkt 5. 

 

Bertil Petersson Resursperson Lämnade 

efter punkt 5. 

 

Jan-Anders Månsson Ordförande  

 

1. Mötets öppnande  

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Protokollsjusterare  

Till justerare utsågs Owe Birgersson att jämte ordföranden justera protokollet. 

3. Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes med följande justeringar.  

4. Föregående protokoll  

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

5. Rapporter från grupper 

- Stadgeändringar, Owe 

Owe frågar om Ändamålsparagrafen från ett av förslagen till 

stadgeändringar inför släktmötet. Styrelsen föreslår att det finns med i 

kommande förslag. 

- Registerhantering, Arne / Torbjörn 
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Torbjörn har varit inne och kontrollerat lite löst på Webbhotellets 

databasmöjlighet men har inte kontrollerat tillräckligt ännu. Arne meddelar 

att databasen nu omfattar cirka 20.400 poster. 

- Enkätverktyg, Jan-Anders 

J-A meddelar att enkätverktyget kan börja användas efter lite tester och 

styrelsen får uppdrag att fundera över användningen. 

- Förslag till rekryteringskampanj, Jan-Anders  

J-A föredrog ett förslag från Bertil & Arne om en värvningskampanj till 

nyblivna pensionärer om medlemskap och vår koppling till släktforskning. 

Styrelsen biföll detta och aktiviteten ska genomföras under första kvartalet 

2013. Peter föreslog att man då kunde koppla detta till en eventuell träff om 

släktforskning i samband med detta. 

- Folderförslaget för föreningen, Jan-Anders. 

Bertil har föreslagit att en beskrivning av bakgrunden till föreningens logotyp 

borde finnas med. Platsbrist gör att en revidering av folder kan ge plats till 

detta. J-A ska se över detta och komma med ett nytt förslag. 

6. Ekonomirapport, Sven 

Resultatet för året kommer att bli negativt med cirka 22.000:-, en del i detta är 

inköp av släktnålar om cirka 10.000:- och kostnader för släktmötet 

- Långtidsarkiv  

Sven har varit i kontakt med kommunarkivet och fått ett hyllmeterpris om 132:- 

per år. En inventering av behov ska göras av befintligt arkivmaterial av Mats, 

Sven och J-A. Därefter tas frågan upp på nytt i styrelsen. 

7. Släktforskning Fanns inget att rapportera. 

8. Övriga frågor  

J-A tog upp frågan om att skicka släktnålar till donator Bergström för att visa vår 

uppskattning och tacksamhet. Styrelsen biföll detta. 

Sven frågar hur det går till vid uppdateringen i registret av avlidna och nyfödda. 

Arne uppger att han kollar via Folkbokföringen om släktingar har flyttat och då 

kommer även vilka som avlidit med där. J-A ber Arne dokumentera sina rutiner 

inför ett nytt databasbygge. 
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- På fråga från Sven beslutades om att milersättning erläggs motsvarande 

den skattefria delen för resor till och från styrelsemöten. 

9. Nästa möte  

Förslag  torsdagen den 31/1 2013 kl 18:00 samma plats. 

10. Mötets avslutning  

Förtäringsansvarig vid nästa möte är Mats Carlsson.  

Ordföranden önskar samtliga en God Jul & Ett Gott Nytt År och förklarar mötet 

avslutat! 

 

Ordföranden                                             Justeringsperson                                         

 

 

 

 

 Jan-Anders Månsson                              Owe Birgersson 


