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Protokoll för styrelsemöte 

 

Möte:  Styrelsemöte nr 11 
 

Datum:  2013-11-28 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 
Bertil Petersson Valberedning 
 

Mats Carlsson Ledamot 
Torbjörn Fridensköld Ledamot 
Håkan Bergström Suppleant 
Arne Olsson Valberedning 

 

1. Mötets öppnande  

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna. 

2. Protokollsjusterare  

Owe Birgersson valdes till justerare 

3. Dagordningens godkännande 

Godkändes utan reservationer 

4. Föregående protokoll  

Godkändes och lades till handlingarna 

5. Skrivelser 

- Ingress för Emigrantlistan, ordföranden och Bertil får i uppdrag att utforma 

textmassan gemensamt.  

- Arnes tidigare skickade mail angående: 

- Få nya medlemmar in i föreningen, nyutskick? Styrelsen beslutar att 
ett utskick ska göras till våren. Arne får i uppdrag att föreslå 
lämpliga målgrupper för ökad medlemsvärvning. 

6. Rapporter 

- Ekonomi 

Kassören redogjorde för innevarande resultat, inga stor förändringar sedan 

förra mötet. Kassören påminner om att vissa medlemmar betalat för två år 

och att antalet betalande därför kan bli färre under nästkommande år. 
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Kassören ber att de som haft resor i uppdrag av föreningen ska inkomma 

med krav om bilersättning avseende den skattefria delen innan året slut. 

- Medlemsvärvning 

Ordföranden berättade om hur informationsmötet på Sturkö genomfördes. 

- Arkivering 

Kassören rapporterar att cirka 25 pärmar levererats plus medlems-

förteckningar och andra handlingar till kommunens arkiv. 

- Arkivröjning KFUM 

Mats, Sven och Jan-Anders har röjt ur allt tillhörande föreningen på vinden i 

KFUM-huset. Möbler som donerats av Bertil Petersson har lämnats kvar 

enligt överenskommelse med Bertil per telefon. 

- DVD-skiva för försäljning 

o Tester är under genomförande och en programvara för 

menyskapande på skiva håller på att testas. Inköp kostar under 

1000:- SEK plus moms och frakt. Hittills har ingen lösning påkommits 

om DVD-skiva för DVD-läsare för TV-apparater. 

o Ordförande fick i uppdrag att köpa in en licens för tester och att 

försöka engagera Torbjörn Fridensköld med detta uppdrag. 

- Stadgar 

o Owe föredrog sina ändringar i sitt diskussionsunderlag till dagens 

styrelsemöte.  

o Kassörens uppdrag att kontrollera om föreningen är att anse som en 

öppen förening, det finns två typer av förening. Ideell- och ekonomisk 

förening är definitionerna som finns. Vår förening är registrerad som 

ideell förening hos skatteverket. 

7. Släktforskning 

- Sture Karlsson har fått i uppdrag att undersöka vad som sker med 

materialet som flyttats över från Utvandrarnas hus i Växjö till Röda 

villan på Palanderska huset i Karlskrona. 
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- Bertil har skrivit ett alster till Sturköbladet med titeln ”Har du släkt i 

Amerikat” som eventuellt kan väcka intresse för vår emigrantlista och 

eventuellt utökat nytt medlemskap i föreningen. 

8. Övriga frågor  

- Bertil Petersson tog upp Knut Anderssons frånfälle, styrelsen 

beslutar om att skicka en blomsteruppsättning till begravningen. 

- Emigrantdiskussionerna inom föreningen bör vidgas till fler 

nationer än USA enligt påstötning av kassören vilket 

accepterades.  

9. Nästa möte  

Dagen förtäring kostade 45:- och nästa möte beslutades till den 30/1 2014 

kl. 18:30. 

10. Mötets avslutning  

Ordföranden tackade för visat intresse, önskade God Jul och Ett Gott Nytt 

År och avslutade mötet. 

 

       Karlskrona den 28 november 2013 

 

 

 

     ___________________________                       __________________________ 

     Protokolljusterare Owe Birgersson                     Ordförande Jan-Anders Månsson 

 


