Sturkö den 26 april 2013

Protokoll
Möte:

Styrelsemöte nr 7

Datum:

2013-04-25 med start kl.18:30

Plats:

Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona

Närvarande:

Frånvarande:

Owe Birgersson Ledamot

Torbjörn Fridensköld Ledamot

Sven Olausson Ledamot

Bertil Petersson Resursperson

Lars Andersson Ledamot

Peter Andersson Suppleant

Mats Carlsson Ledamot

Håkan Bergström Suppleant

Arne Olsson Resursperson On-Line
Gertrud Hansson Suppleant
Jan-Anders Månsson Ordförande

1.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Protokollsjusterare
Till protokolljusterare jämte ordföranden utsågs Owe Birgersson.

3.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.

4.

Föregående protokoll
Protokollet från föregående möte godkändes och lades härmed till
handlingarna.

5.

Skrivelser
a. Uteslutning av medlemmar
i. Ordföranden åtar sig att författa ett påminnelsebrev som ska
skickas till berörda.
b. Paypal-konto
i. Kassören och ordföranden fick i uppdrag att utreda kostnader
för försändelser och avgifter.
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6.

Rapporter från grupper
a. Owe har enligt uppdrag kontrollerat med Susekullasläkten hur
kommunikation med medlemmarna går till.
Owe rapporterar att denna förening är vilande.
b. Ordföranden har enligt samma uppdrag kontrollerat med Holmessons
släkten. Enligt P-I Persson, webbansvarig, sker så gott som all
konversation med släkten via hemsidan och sociala medier som
Facebook, Twitter och E-post.
-

Medlemsvärvning
Arne erhöll uppdraget att kontrollera åldersfördelning avseende föreningens
medlemmar. Se bilaga Åldersfördelning nya 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 inför ett tänkt första test tidigt i
höst..

-

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.

7.

Ekonomirapport
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget, resultatet i nuläget är -100:-.
Se bilagor.
Kassören rapporterar om långtidsarkiveringen, kassören håller som bäst på
med att dokumentera tidigare fattade beslut som påverkar innevarande
styrelses verksamhet.

8.

Släktforskning
a. Arne rapporterar att registret i nuläget har strax över 18000 individer
och 21500 datasatser.
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9.

Enkät On-Line
Ordförande visar exempel som finns tillfälligt tillgänglig via hemsidan.

10. Övriga frågor
a. Beslut fattades om att vi ska använda bokföringssystemet SpeedLedger
som kopplas samman med banktransaktionsystemet.
b. Beslut fattades om att nycklar till postbox ska handhas av ordföranden,
kassören och Mats Carlsson.
c. Beslut fattades om att icke medlem i föreningen ska betala dubbel
kostnad för medlemsförteckning och släktnål.
11. Nästa möte
Torsdagen den 30/5 kl. 18:30
12. Mötets avslutning
Förtäringen kostade 55:30 på kvällens möte, ordföranden tackade för visat
intresse och önskade alla en lugn hemfärd.

Justeringsperson

Ordföranden

Owe Birgersson

Jan-Anders Månsson
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