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§ 1. Ordförande öppnade dagens möte och hälsade samtliga välkomna. 

  

§ 2. Styrelsen enades om att kallelse till mötet har skett i tid. 

 

§ 3. Dagordningen fastställdes.  Tillades att den adjungerande Jerry Österholm 

skall gå upp som ordinarie suppleant (vakant plats). Så beslutade mötet. 

 

§ 4. Mötet enades om att, förutom ordförande, utse Lars Andersson och Sture 

Karlsson att justera dagens protokoll. Till sekreterare valdes Jerry 

Österholm. 

  

§ 5. Protokoll från föregående möte 2007-10-18, 2007-12-06 och 2008-01-10 

godkändes. Peter, (hemsideansvarig) ombesörjer att protokollet (kopia) 

från mötet 2007-12-06 skickas till Per Renud (som håller på att bygga 

föreningens nya hemsida). 

 

§ 6. Rapporter. 

 

a. Rikard hade lovat att komma, men fick förhinder. Enligt protokoll från 

styrelsemöte  2007-04-13  skall  ALLA  föreningens  kontanta medel, samlas 

på  PlusGirots konto  687256-8  Så har dock inte skett !! 

Enligt mejl-växling mellan Rikard och Sture, undrar Sture ”om dessa 

kontanta medel  finns i Rikards skrivbordslåda” ? någonstans mellan 16 000 

– 20 000 :- SEK !! I vilket fall som helst, SYNS de inte i bokförings-

rapporterna, som Kassören har skickat till Styrelsemötena. 

Trots att Ordföranden har påtalat det, har 2006 och 2007 års redovisning, 

varit och vänt, hos Revisorn, utan att övriga styrelsen fått tillfälle, att ta del 

av dessa. 

                            Dessutom har 2007 års redovisning skickats till Revisorn, utan att underlag  

                            och verifikationer, har bifogats.  
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                         Anita och Sture har träffat Revisorn, utan att ha blivit mycket klarare! 

                         Anita har även själv träffat Revisorn, inte heller denna gång blev det klarare! 

 

                         Styrelsen har följande synpunkter till Kassören 

 

                          -     Alla kontanta medel SKALL in på  PG  687256-8  och kontoutdrag på  

                                detta tillsändes styrelsen. 

                          -     Styrelsen KAN  tilllåta  en ”handkassa” om ~ 500 :- SEK 

                                ALL  bokföring  2006 och 2007,  med tillhörande underlag och   

                                verifikationer  SKALL skickas till föreningens kansli. 

                          -     PlusGirots  eRedovisning SKALL användas (se tidigare protokoll) 

                          -     Denna punkt, om ekonomin, konsumerar alldeles för mycket tid på  

     styrelsemötena! 

 

Styrelsen kommer, via Peter, tillskriva Rikard, inte senare än den 15 mars i 

år, att de kontanta medlen, som ”saknas”  SKALL vara införda  på  PG 

687256-8  senast en vecka efter, att denna skrivelse skickats. 

Rikards  lista  över  ”betalda medlemsavgifter” , vilken utgör grund för 

utskickslistan, som han skickat till styrelsen, innehåller många frågetecken 

och felaktigheter! 

 

b. Sture har hittat en ”Regina” på Sturkö, forskat på åren 1870 – 1900, oklart 

om vilken ”Regina”. Sture försöker kontakta Eva Cumner, om att kanske  

inte ”halva-släkten-är-fullt-släkt”. Troligen finns hon på stadsbiblioteket den 

7 mars, när GenLine besöker Karlskrona. Sture lovade, att försöka närvara. 

 

c. Oklart om vad som är Ulrikas ansvarsområde. Är det bara Peters ”riktade” 

(nyrekryteringsbrev) utskick, eller gäller det alla utskick? Anita kontaktar 

Ulrika och reder ut. 

 

d. Anita har mejlat Gunnar Thoren i USA och frågat, om han vill utöka sitt 

engagemang i föreningen. Peter har mejlat Dorothy Glans om hon vill 

återuppta kontakten med styrelsen och vara Resursperson, som innan och 

översätta hemsidan till engelska, som hon började med perioden 2003 – 

2006. Ordföranden har även haft andra medlemskontakter, både per mejl, 

telefon och brev, samt personliga möten, så vitt skilda som Jämjö och 

Singapore!! 

 

e. Anita och Arne har via telefon, bestämt att, 4 000 stycken ”blanka” plusgiro- 

blanketter trycks upp. Peters nyrekryteringsbrev kan tryckas på dessa. Arne 

har med sig dessa, när han kommer till Sverige, i Påsk. Arne skriver ut alla 

medlemskort. Se även under punkt 8. 
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§ 7.             Hemsidan:   www.langoren.eu  Det blev delvis stormigt under denna punkt!               

                                         Anita och Jerry, tycker, att Per Renud skött sitt uppdrag dåligt, bla  

                                         har han inte varit lyhörd på de ändringar, som Ordföranden, bett  

                                         om  och rentav varit otrevlig i sin mejltrafik! Styrelsen tyckte att det  

                                         fanns  oklarheter. Peter kommer kontakta Per om dessa, bl.a. gäller   

                                         det ljusblå bakgrund och större teckensnitt. I övrigt kommer Per att  

                                         få sitt  arvode och kontakten  brytas mellan honom och föreningen.  

 

                    Kanske kan  Stures dotter ta över som hemsideansvarig? Sture undersöker. 

                    På frågan om det finns någon originalbild, på logotypen, svarades, att det 

                    kanske finns i samband, med en beställning av Långöranålar från Sporrongs, 

                    i så fall, bör den finnas, på kansliet                    

 

§ 8.              Medlemsbrev:  

                    Sture förevisade ett utkast, på årets medlemsbrev. En punkt som diskuterades, var  

                    om styrelsens (och föreningens) tillkortakommande skall belysas. Om avhopp 

                    skall tas upp, bör även felaktigheter i ekonomin och släktskapen, tas upp.  

                    De gamla kuverten, med gamla Ordförandenas adresser tryckta i nedre vänstra  

                    hörnet  kan användas om etiketter eller stämpel skaffas. Styrelsen trycker upp 

                    etiketter, med aktuell adress, som klistras över. Sture kollar upp detta.  

                    Vad gäller årets utskick av medlemsbrev bör Rikard ha en lista över vilka som 

                    besökte Släktårsmötet 2006 på Långören. 

 

§ 9.              Peter är tillförordnad Ordförande under Anita´s  Australienresa fram till 

                    första styrelsemötet efter Anitas återkomst. Anita överlämnade Ordförande- 

                    Klubban till Peter, med tillhörande skydd. Han fick även nyckeln till kansliet. 

                    Sture lovade visa tillrätta.  

 

§ 10. Övriga frågor. Inga övriga frågor fanns. 

 

§ 11. Nästa möte. Peter återkommer om detta, troligen veckan efter påsk, i Svanhalla. 

 

§ 12. Avslutning. 

 Ordföranden avslutade mötet och tackade styrelsemedlemmarna för deltagande! 

 

 

 

Ordförande                  Sekreterare  

 

Anita Nilsson                  Jerry  Österholm 

 

 

Justerare 

 

Sture  Karlsson                                    Lars  Andersson 

http://www.langoren.eu/

