Karlskrona den 31 januari 2013

Protokoll
Möte:

Styrelsemöte nr 5

Datum:

2013-01-31 med start kl.18:00

Plats:

Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona

Närvarande:

Frånvarande:

Owe Birgersson Ledamot

Håkan Bergström Suppleant

Gertrud Hansson Suppleant

Arne Olsson Resursperson

Sven Olausson Ledamot

Bertil Petersson Resursperson

Mats Carlsson Ledamot

Torbjörn Fridensköld Ledamot

Jan-Anders Månsson Ordförande

Lars Andersson Ledamot

Peter Andersson Suppleant kom under
punkt 5.

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 utan justeringar.

4.

Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

5.

Rapporter från grupper
- Owe rapporterade från stadgegruppen om att man just nu samlar material.
Vissa ändrade punkter från släktmötet ej införda i nu offentliga stadgar.
- Jan-Anders rapporterar hur arbetet med databasskapandet framskrider.

6.

Ekonomirapport
Kassören rapporterade om det ekonomiska läget och redovisade bokslutet för
2012. Styrelsen fick även en redogörelse för det nu upplagda ekonomisystemets funktioner och vad de stora utgiftsposterna under 2012 bestod av.
Släktmötets 2012.07.15 sammanställda kostnader blev 21.378:80 netto.
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Dagsläget ekonomiskt är ett -365:- för januari månad.
7.

Släktforskning
Här fanns inget att rapportera för tillfället.

8.

Enkät On-Line
En diskussion om hur föreningen ska få synpunkter från medlemmarna ska
samlas in ska gå till. Ordförande tog på sig att kontrollera med någon annan
större släktförening hur kontakt med medlemmarna görs.

9.

Övriga frågor
- Foldern fastställdes för tryckning av mindre serie för test med syftet medlemsvärvning.
- Ett förslag till värvningskampanj riktad mot 60+-gruppen togs upp där man
föreslår eventuell släktforskningskurs. Ett annat alternativ till värvningskampanj
kan riktas mot nyblivna pensionärer med samma syfte. Ett uppdrag till
registeransvarig ska tas där styrelsen får uppgifter om antal tänkbara personer
ur vårat register erhålles till nästa möte.
- Inventering av arkivet i KFUM-gården ska ske den 2 februari kl:10:00 av Mats
Carlsson, Sven Olausson och ordföranden.

10. Nästa möte
Den 28/2 kl.18:00 samma plats. Föreningen bjuder på kaffebröd på nästa möte.
11. Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
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