
Styrelsemöte i Föreningen Långörasläkten 
 
Datum:  2006-11-18, kl. 15.00 – 17.10 
Plats:  Susanne Cederholms bostad, 
               Apoterkarvägen 27, Karlskrona 
 
Närvarande: Anita Nilsson ordf., Peter Andersson, Sture Karlsson, Susanne Cederholm,  
                       Ulrika Bergström och Anders Nordberg. 
 
 
Protokoll. 
 
§ 1. Ordförande öppnade dagens möte och hälsade samtliga välkomna. 
  
§ 2. Styrelsen enades om att kallelse till mötet har skett i tid. 
 
§ 3. Dagordningen fastställdes, med att punkten övriga frågor tillades. 
 
§ 4. Mötet enades om att, förutom ordförande, utse Susanne Cederholm och 

Peter Andersson, att justera dagens protokoll. 
 Till sekreterare valdes Anders Nordberg. 
  
§ 5. Protokoll från föregående möte, samt från mötet den 23 juli godkändes. 
 
§ 6. Rapporter. 

a. Ekonomisk; Rapport har inkommit från kassören angående föreningens ekonomiska 
ställning. Föreningen har per den siste oktober ett underskott gentemot budget med 
1550 kronor. Årets budget har prognostiserats till ett 0 (noll) resultat.  
Styrelsen beslutade att godkänna rapporten, med tillägget att ordföranden kontaktar 
kassören, för en mer ingående redovisning om antalet betalande medlemmar under 
året, i förhållande till medlemsantalet i föreningen. 

b. Genline: Styrelsen beslutar att abonnemang skall tecknas på Genline, under 
förutsättning att föreningens kassa tillåter detta. Ordföranden kontaktar kassören. 
Sture ombesörjer att abonnemang tecknas! 

c. Lokal: Frågan om lokal för föreningen att avhålla styrelsemöten, samt att förvara 
visst material, har varit aktuell vid tidigare styrelsemöten.                                 
Föreningen har vid vissa tillfällen använt KFUM:s lokal, där också föreningen 
förvarar visst material. Möjligheten att fortsättningsvis använda KFUM:s lokal 
bedöms som liten.                                                                                                           
Ordföranden har varit i kontakt med Karlskrona kommun om lämplig lokal. Har fått 
ett antal förslag. Ulrika och Susanne lämnar även dom förslag till lokaler i 
anslutning till sina respektive bostads- och hyresrättsfastigheter.                    
Styrelsen beslöt att avvakta med lokalfrågan tills vidare, samt att kommande 
styrelsemöten avhålls hos någon av styrelsemedlemmarna och vid behov får 
tillfällig lokal hyras.                                                                                               
Ordföranden fick vidare uppdraget att kontakta KFUM, angående föreningens skåp 
med material.    

d. Släktforskningskurs:  Susanne föreslog att föreningen skall lägga ut på 
Hemsidan, om hur  man släktforskar och möjlighet till att delta i 
studiecirkel, för att medlemmarna själva skall kunna tillämpa och förstå 
släktforskning.                                                                                                      
Peter förslår att styrelsen till nästa möte bjuder in Bertil Petersson, där han 



får redovisa hur medlemsföreteckningen är uppbyggd, pågående 
släktforskning i Långörasläkten, hur nya medlemmar införs i släktträdet etc. 
Styrelsen beslutar att anta Peters förslag och att Peter kontaktar Bertil med 
en inbjudan!  
Stadgar – Kurs: Susanne och Ulrika redogjorde kort för en nyss   
genomgången kurs i föreningskunskap, som de deltagit i.                                   
Styrelsen beslutade att Susanne och Ulrika vid ett kommande styrelsemöte, 
mer ingående skall redovisa vad man lärt sig på kursen.    
 

 § 7. Hemsidan. 
Mötet diskuterade olika möjligheter att göra Hemsidan mer intressant och 
aktuell. Bl.a. så skall nyhetsbrev läggas upp på Hemsidan, där 
styrelsemedlemmarna kan bidra med olika nyheter angående föreningen. 
Bidrag skickas till ordföranden, som ombesörjer att bidragen kommer in på 
Hemsidan.                                                                                                           
Susanne skall lägga in ett reportage om Jubileumsträffen, som ägde rum 
under juli i år på Långören.                                                                                                                                                                                                                                           
Försök skall senare göras med att erbjuda medlemmarna tjänster på 
Hemsidan, om att själva hämta föreningsinformation, material om 
föreningen, teckna nytt och avsäga sig medlemskap etc.                                                             
Styrelsen beslutade vidare att kommande styrelseprotokoll läggs ut på 
Hemsidan i en svensk och en engelsk version. 

 
 § 8. Övriga frågor. 
 Sture föreslog att en maillista upprättas på Hemsidan. Susanne åtog sig 

uppdraget! 
 
§ 9. Nästa möte. 

Styrelsen beslutade att nästa möte skall avhållas den 13 januari kl.14.00, hos 
Susanne Cederholm på Apotekarvägen 27. Mötet skall ha som huvudtema 
Släktforskning, då också Bertil Petersson inbjuds att delta.                                       
Kommande möten skall ha huvudteman som, Hemsidan och Föreningskunskap. 
 

 § 9. Avslutning. 
 Ordföranden avslutade mötet och tackade styrelsemedlemmarna för deltagande! 
 
 
 
 

Ordförande    Vid protokollet 
      
Anita Nilsson   Anders Nordberg 

 
              
                      Justerare 
 
 Susanne Cederholm   Peter Andersson 
 
 


