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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.

§ 4.

Mötet enades om att, förutom ordförande, utse Peter Andersson och Sture
Karlsson att justera dagens protokoll. Till sekreterare valdes Jerry
Österholm.

§ 5.

Protokoll från föregående möte den 2008-02-28 gicks igenom, Rikard ville
ha ändring gjord, att han uteblev från styrelsemötet 2008-01-10 pga
händelser, utanför hans kontroll. Rikard mejlar det ändrade protokollet till
Anita.

§ 6.

Rapporter.
a. Ekonomisk (Rikard och Gunnar):
Rikard började. Undrade hur göra med ej betalande medlemmar (passiva).
Styrelsen menar att de blir aktiva, så snart de har betalat igen.
Styrelsen påpekade för Rikard, att Internetredovisning SKALL användas.
Rikard hade inte förstått, att de koder bla Anita fått, även kan användas av
honom. Detta kommer BETYDLIGT underlätta styrelsens arbete!
Styrelsen informerade Rikard, att ALL bokföring SKALL ned till kansliet
SNARAST!
Det blev stark kritik från revisorn. Att ha föreningens medel på egna
konton är ytterst olämpligt, även olagligt!!?? Uppställningen av poster i
redovisningen är INTE överskådlig. Gunnar menar att det bara kan vara
”okunnighet” eller ”fiffel”…!!?? Rikard ”erkänner” att han har gjort fel.
Men det är svårt att få reda på varför, överhuvudtaget lämnar Rikards
förklaringar mycket övrigt att önska!
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Rikard lovar också att ta bort posterna ”Årets Resultat” ”Datareserv” och
”Jubileumsreserv” från redovisningen. Dessa bakas istället in i ”Eget
Kapital”.
Styrelsen håller med om att det är bra att ha budget samt att 2007 års
budget kan gälla även för 2008.
Styrelsen undrade var beslutsunderlaget (protokoll mm) finns för att införa
bla datareserv. Rikard visste inte, men skall titta efter. Han menar att ”vi”
var överens, men vet inte vilka ”vi” var.
Peter uttryckte kritik mot Revisorn, som har godkänt tidigare års
redovisningar. Gunnar berättar, att Kassören har kommit och mer eller
mindre krävt, att det bara skall ta 1,5 timme, att gå igenom 3 års bokföring.
Han menar också, att han inte haft anledning, att misstänka något. Gunnar
menar, att innan 2005 kan det finnas oegentligheter, så mycket som 50 000 –
70 000 SEK kan fattas!
Med de summorna är det absolut nödvändigt, med en noggrann
tillbakablick. Rikard lovade att gå igenom bokföringen 2000 – 2005 och
vara klar till 2008-10-01. Därefter kommer Revisorn och Ordföranden, att
gå igenom densamma.
Peter ställde en direkt fråga till Rikard, om han har fifflat för egen eller
andras del. Rikard svarade förnärmat ” nej”.
Rikard meddelade att de förhöjda medlemsavgifterna har gett ett tillskott
om 5 900 SEK.
Rikard har varit Kassör sedan 1991 och önskar kvarstå, i alla fall fram till
årsmötet 2009, styrelsen menade att det säkert går bra.
(Efter detta var det fika och därefter lämnade Revisorn (Gunnar) mötet, ca
15:00)
b. Sommarmötet (Anita):
Planeras till 2008-07-27 och avses bli ett samarrangemang med Långörens
Hembygdsföreningen. Sture kan sätta samman en tipsrunda. Anita kan ta
med material, att sälja, samt övrig information om föreningen.
Två (2) kontaktpersoner, Anita och Peter, utsågs.
Information om detta meddelas i medlemsbrevet, där bifogas även båttider,
både från Karlskrona och Torhamn.
Stoppdatum, för anmälningar, sätts till 2008-07-20. Därefter beställs fika
för antalet anmälda.
c. Lokal (Anita):
Denna lokal FLAGGSKÄR Gullberna Park, kostar föreningen 1.700:SEK. Detta är för en halvdag och fika för 10 personer.
Peter undrade om KFUK-KFUM - lokalen. Anita meddelade att den, än så
länge, måste bokas via Bertil Pettersson och det är MYCKET krångligt i
dagsläget!
Förhoppningsvis kan det bli lättare i framtiden, då Anita nu är medlem i
denna förening.
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d. Nyrekryteringsbrev (Peter):
Efter åtta månader var äntligen brevet klart för utskick. Brevet skickades ut
till 1.1.7-grenen, som omfattar 435 personer. Detta gjorde att det blev ca 180
utskick.
Utskicket har gett, i dagsläget, 25 nya medlemmar, trots att ingen mer än
Inga-Lill Larsson fick reda på sitt släktnummer, pga att på samtliga utskick
stod detta namn.
Ingen av de ansvariga (Peter, Sture och Arne) för utskicket kunde förklara.
Arne var inte med på mötet. Det blev tidvis spänt mellan Peter och Sture
PGA denna fadäs.
Sture har utformat ett välkommenbrev, som skickas ut till de nya
medlemmarna. Ulrika kontaktas om dessa utskick.
e. Släktforskning – Genline (Sture):
Bertil har skickat mejl till Sture om ett abonnemangserbjudande hos
Genline. Bertil och Sture menar att det kan användas för att utforska ”vita
fläckar”, dvs specialstudier.
Anita menade att det kunde användas för att undersöka Eva Cumners
uppgifter. Sture replikerade då, att någon ”Samuelsson”, från Skåne, redan
har påvisat att dessa uppgifter INTE stämmer.
Styrelsen bestämde att Bertil tar detta abonnemang och återrapporterar sina
rön till styrelsen. Peter informerar Bertil om detta.
(Efter detta var Sture tvungen att lämna mötet, ca 16:00)
§ 7.

Medlemmar – Årets medlemsbrev:
Sture och Peters förslag gicks igenom, (kommentarer av Jerry), och fann att det
var tämligen bra, med vissa justeringar.
Bestämdes, att alla som betalt senast 2005, skall få brevet. Styrelsen ordnar
med materialet och sedan ordnar Lars med packning och utskick.
Det samlade materialet skickas till: InOut Sweden AB, c/o Lars Andersson,
Box 215, 371 24 Karlskrona. Utskicket bör göras senast 9 – 13 juni.

§ 8.

Ny – Nya Webbmaster/s:
Innan Per Renud (PC-akuten) avslutar arbetet med den nya hemsidan
www.langoren.eu (i och med denna kommer den gamla www.langoren.nu
hemsidan fasas ut) kommer Peter be att få följande ändringa gjorda;
Större teckensnitt, Exakt nyans på den blå bakgrunden (Anita meddelar vilken).
Per Renud kan inte sätta in logotypen, utan hjälp av en originalbild. Peter
kontaktar Håkan och Jonas Bergström, om detta.
Anita undrade om Per Renud fått ordning på bloggen. Då ingen annan provat
denna funktion, kommer Per Renud bli ombedd, att ta bort densamma.
Stures dotter kommer att tillfrågas, om att ta över som webbmaster.
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§ 9.

Valberedningsbrevet:
Valberedningens ursprungliga utkast har berört hela
styrelsen, negativt!
Av de tre (3) utkasten tyckte styrelsen att Christines förslag
var bäst. Kort och ödmjukt. Brevet bör uppmuntra till medverkan, hur lite det än
är.
Valberedningen har möte 2008-05-27 och återkommer därefter till styrelsen.
Anita kollar det nya utkastet och kan godkänna det själv.

§ 10.

Övriga frågor. Inga fanns.

§ 11.

Nästa möte. Bestäms via mejl.

§ 12.

Avslutning.
Ordföranden avslutade mötet och tackade styrelsemedlemmarna, för ett mycket
givande och uttömmande möte om föreningens ekonomi.
Rikard är nu villig, att ta till sig det nya Internetsystemet ” Internetbank”, som
underlättar Kassörsarbetet väsentligt, då vi kan hjälpas åt mycket mer och hjälpa
och stötta varandra i vårt fortsatta arbete för vår Släktförening.
Ordförande

Sekreterare

Anita Nilsson

Jerry Österholm

Justerare
Peter Andersson

Författare

Sture Karlsson
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