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Styrelsemöte, 13 december 2017, Karlskrona
Närvarande
Daniel Darelli, Carina Borg, Lars Andersson, Håkan Bergström, Sven Olausson, Tomas Eriksson

Protokoll
§1

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Utnämning av mötets justeringsman, att jämte ordförande justera dagens
protokoll
Styrelsen beslutade att
-

§3

välja Håkan Bergström att justera protokollet

Föregående protokoll
Ordförande gick igenom protokollet från förra styrelsemötet.
Kommentar till föregående protokoll: Betalningen ska implementeras på
hemsidan med betalningsfält och epostmeddelande till kassören, preliminärt
klart till 15 januari.

§4

Ekonomi
Balans- och resultatrapport bifogas protokollet.
Kassören redogjorde för föreningens ekonomi samt för antalet medlemmar i
föreningen.
151 ständiga medlemmar och mer än 1000 medlemmar totalt med
familjemedlemmar. Ständiga medlemmar har bidragit till bättre ekonomi.

Styrelsen föreslår att
- kassören undersöker möjligheten till fondplacering för att förvalta pengarna
på bästa sätt utifrån medlemmarnas intressen. Fondplanceringen berör
långsiktiga medel från medlemsavgifter från ständiga medlemmar.

§5

Släktmöte
Årsmöte och släktmöte äger rum söndagen den 15 juli på Långören. Inbjudan
kommer under våren. Styrelsen upptog också frågan om Långörens framtida
kulturbevarande.
Styrelsen beslutade att
- söka djupare kontakt med hembygdsföreningen på Långören i syfte att med
långsiktighet skapa ett beständigt samarbete.

§6

Nya släktgrenar
Släktträdet är efterfrågat. Ökning med snart 500 personer i registret. Det
släktforskas och kompletteras fortgående.

§7

Digitaliseringen
Ny tidpunkt för arkivdag planeras till 24-25 mars i Jönköping då den förra i
höstas inte kunde genomföras.

§8

Övriga frågor:
Under den fria frågestunden berördes frågor som uppkommit under kontakt med
medlemmar.
Styrelsen summerar sin uppfattning om att elektroniska kommunikationen inte
tillräckligt har rests och även frågan som uppkommit om att återgå till vanlig
postbefordran. Styrelsen har för avsikt att vara mera öppen och kommunikativ
och letar resurser. Nuvarande styrelsen tror inte på återgång till vanlig postgång.
Styrelsen konstaterar att hemsidan är fräsch och har stärkt föreningens image.
Styrelsen är också medveten om behovet av nyheter i ett oftare flöde med
uppmaning även till våra medlemmar att också komma in med uppslag som
berör föreningen, både historien och/eller kulturbevarandet.
Styrelsen konstaterar att det har varit leveransproblem med släktträdprogrammet
som styrelsen arbetar med en lösning på.

§9

Mötets avslutande
Ordföranden tackade de närvarande och förklarade därefter mötet avslutat.
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