Karlskrona den 31 november 2013

Protokoll för styrelsemöte
Möte:

Styrelsemöte nr 10

Datum:

2013-10-31 med start kl.18:30

Plats:

Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona

Närvarande

Ej närvarande

Lars Andersson Ledamot
Owe Birgersson vice.Ordförande
Jan-Anders Månsson Ordförande
Sven Olausson Kassör
Gertrud Hansson Suppleant

Peter Andersson Suppleant
Arne Olsson Valberedning
Mats Carlsson Ledamot
Torbjörn Fridensköld
Håkan Bergström Suppleant
Bertil Petersson Valberedning

1.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna.

2.

Protokollsjusterare
Gertrud Hansson valdes till justerare

3.

Dagordningens godkännande
Godkändes utan reservationer

4.

Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna

5.

Skrivelser
-

Bertil har lämnat ett förslag till ingress för Emigrantlistan, ordföranden och
Bertil får i uppdrag att utforma textmassan gemensamt.

-

Arne har skickat mail under dagen angående:
-

-

-

Ny medlem, påtalar att vi fått få nya medlemmar in i föreningen.
Det finns över 10000 aktuella adresser i AllGen, om vi önskar
filtrera ut en kandidatgrupp för nyrekrytering.
Registret på hemsidan aktualiserades i Oktober. Samtidigt
raderades månad och dag i födelsedatum för levande, såsom
önskat av vår USA-ambassadör.
I samarbete med Sture Karlsson och Rolf Samuelsson uppspårades
nyligen c:a 100 ättlingar till 1622 Nils Jacobsson, Inlängan.
Lars Elmberg har ställt sina släktfiler till vårt förfogande. Innehåller
flera hundra, för oss nya ättlingar, huvudsakligen i USA.
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6.

Lars Elmberg besöker släktingar i Chicago i december och avser då
att studera sin släkt ytterligare.
AllGen har nu 22530 datasatser.

Rapporter
-

Ekonomi
Kassören redogjorde för innevarande resultat, inga stor förändringar sedan
förra mötet.

-

Medlemsvärvning
Ordföranden kollar med Folketshus-föreningen vad kostnaden skulle bli,
ABF kan bistå med 500:- i kostnadsersättning. Bokar lokal till den 23/11 om
denna är ledig.

-

Databas
Ordföranden visade det förslag Göran Gustafsson gjort med 100 rader i
befintligt register.

-

Arkivering
Ännu ej verkställd, kvar att göra är lista över vad vi lämnar in.

-

Stadgar
Owe överlämnar ett diskussionsunderlag som ska studeras till nästa
styrelsemöte. Synpunkter ska framföras vid nästa styrelsemöte.
Diskussion uppstod om sympatimedlemskapets vara eller icke vara,
kassören fick i uppdrag att kontrollera om föreningen är att anse som en
öppen (allmännyttig) förening med den skrivning vi har idag.

7.

Släktforskning
Enligt punkten skrivelser ovan från Arne har registret idag 22.530 poster.
Lars Elmberg har överlämnat sitt släktregister till vårt förfogande där flera
hundra är släktingar i huvudsak i USA.

8.

Övriga frågor
Alla får utskick som skickas till styrelsen, kassören frågar hur vi ser till att
inget ärende blir fast utan åtgärd. Ordföranden påtar sig ansvaret att fördela
uppgifter därvid till övriga funktionärer i styrelse och övriga resurspersoner.
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Önskemål framkom om att e-postgrupperingar bör ses över så att utskick till
styrelsen bara skickas till styrelsen och att ytterligare grupp bör skapas för
övriga resurspersoner.
Ordförande lyfte upp Paypal-kontofrågan igen, tester har visat att vi gör
vissa transaktionsförluster vid betalning från utlandet. Beslut fattades om att
medlemsavgifter, inkluderande transaktions- och valutaomvandlingsavgifter,
för medlemskap från USA ska annonseras på hemsidan som 10 USD för
enskilt medlemskap och 15 USD för familjemedlemskap. Ordföranden
påtog sig uppdraget att lägga upp rutiner för detta på hemsidan.
9.

Nästa möte
Dagen förtäring kostade 55:- och nästa möte beslutades till den 28/11 kl.
18:30.

10. Mötets avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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