Karlskrona den 29 januari 2015

Protokoll för styrelsemöte
Möte:

Styrelsemöte nr 18

Datum:

2015-01-29 med start kl.18:30

Plats:

Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona

Närvarande
Peter Andersson Suppleant
Lars Andersson Ledamot
Håkan Bergström Suppleant
Mats Carlsson Ledamot
Jan-Anders Månsson Ordförande
Sven Olausson Kassör

Ej närvarande
Owe Birgersson Vice Ordförande
Lars Elmberg Adjungerad ledamot
Torbjörn Fridensköld Ledamot
Gertrud Hansson Suppleant

1.

Mötets öppnande
- Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.

2.

Val av protokollsjusterare
- Till att justera dagens protokoll utsågs Håkan Bergström.

3.

Dagordningens godkännande
- Dagordningen godkändes.

4.
Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll justerades under punkt 6 stycke 1.
- Texten ”E-brev från Bertil Petersson om utskick före jul och lite andra
frågor rörande medlemsvärvning och skapande av projekt för ansökan om
kommunala bidrag. Inga beslut är fattades i ärendet och det påpekades att
frågorna ska väckas av styrelsen.”
justerades till ” E-brev från Bertil Petersson om utskick före jul och lite
andra frågor rörande medlemsvärvning och skapande av projekt för
ansökan om kommunala bidrag. Inga beslut är fattade i ärendet och det
påpekades att frågorna ska beslutas av styrelsen.”
5.

Rapporter
-

Skrivelser
 Registeransvarig
 Styrelsen diskuterade Arnes värdefulla arbete med
släktforskning och släktregistret för föreningens räkning.
Vi ser fram emot registrets fortsatta utveckling
tillsammans med Arne och en eventuell framtida
medarbetare i kommande styrelse.
 Peter Andersson fick styrelsens uppdrag att diskutera
frågan med Arne.
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-

6.

Ekonomi
- Kassören föredrog det ekonomiska läget
- Abonnemang släktforskningsprogram
Förlängning av befintliga abonnemang avseende Arkiv
Digital för föreningens släktforskare beslutades
- Medlemsvärvning
- Sturkögrenen.
- Det beslutades att värvningsbrev ska skickas till
släktmedlemmar äldre än 40 år i Sturkögrenen. Cirka 1300
utskick är omfattningen.
Inför släktmötet
-

7.

Övriga frågor
-

8.

Planeringsunderlag
Planeringsmatrisen kompletterades

Håkan Bergström informerade om en ”förening på nätet”.

Nästa möte
Torsdagen den 26 februari 2015 klockan 18:30 på Blekinge Tekniska Högskola.

9.

Mötets avslutning
-

Dagens förtäring kostade 45:Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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___________________________
Protokolljusterare nn

__________________________
Ordförande Jan-Anders Månsson
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