Sturkö den 28 februari 2013

Protokoll
Möte:

Styrelsemöte nr 6

Datum:

2013-02-28 med start kl.18:00

Plats:

Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona

Närvarande:

Frånvarande:

Owe Birgersson Ledamot

Håkan Bergström Suppleant

Gertrud Hansson Suppleant

Bertil Petersson Resursperson

Sven Olausson Ledamot
Lars Andersson Ledamot T.o.m

Torbjörn Fridensköld Ledamot

Medlemsvärvning under punkt 6.
Arne Olsson Resursperson On-Line

Mats Carlsson Ledamot

Jan-Anders Månsson Ordförande
Peter Andersson Suppleant

1.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Protokollsjusterare
Till protokolljusterare jämte ordföranden utsågs Sven Olausson.

3.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.

4.

Föregående protokoll
Protokollet från föregående möte godkändes med reservation för frågan
avseende aktuella stadgar, det konstaterades efter föregående möte att de
stadgar som finns på hemsidan är de aktuella och alla ändringar som
beslutades på släktmötet är införda. Protokollet godkändes och lades härmed
till handlingarna.

5.

Skrivelser
Brevväxling med Långarydssläkten avseende kommunikation med släkten.
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Kommunikation sker med E-post ett par gånger om året till de cirka 6000 som
anmält sin E-postadress. Inget direkt kunskapsutbyte den vägen kan säjas
erhållet.
Owe erhöll uppdraget att kolla vidare med Susekullasläkten och ordföranden
ska kolla vidare med Holmamålasläkten.
6.

Rapporter från grupper
-

Medlemsvärvning
Arne erhöll uppdraget att kontrollera åldersfördelning avseende föreningens
medlemmar.
Ordföranden lämnar förslag på att anordna lokala träffar att informera om
släktföreningen. T.ex. för boende på Sturkö, Tjurkö och Senoren som ett
första test. Planering ska ske via styrelsen.

-

Databas
Ordföranden har gett lärare Göran Gustafsson på BTH uppdraget att
kontrollera huruvida webb-hotellets funktioner avseende databashantering
är en framkomlig väg eller ej. Besked har ej erhållits tills mötet.

-

Stadgar
Det har inte varit någon aktivitet sedan förra mötet.

-

Arkivering
Kassören har varit i kontakt med kommunarkivet och ordföranden och
kassören har varit på plats för orientering hur arkiveringen fungerar.
Enligt en grov uppskattning är vårt behov cirka 2 hyllmeter á 132:- per år, i
denna kostnad ingår ett arbete med framtagning av innehållsföreteckning
av arkivarier. Beslut fattades om att långtidsarkivera i Karlskrona
kommunarkiv. Beslut fattades om att utdrag ur arkivet ska godkännas av
föreningens firmatecknare.

7.

Ekonomirapport
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget, inga in- eller utgifter under
februari månad.

8.

Släktforskning
Sture Karlsson har hittat ett större antal nytillkomna registerposter.
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9.

Enkät On-Line
Ordförande skapar ett exempel till nästa möte som illustration.

10. Övriga frågor
Folderändringar ska ske där vi tar bort antalet boende på Långören.
11. Nästa möte
Torsdagen den 28/3 kl. 18:30
12. Mötets avslutning
Förtäringen kostade 170:- på kvällens möte, ordföranden tackade för visat
intresse och önskade alla en lugn hemfärd.

Justeringsperson

Ordföranden

Sven Olausson

Jan-Anders Månsson
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