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PROTOKOLL (justerat original finns i FLS arkiv) 

 

Möte Styrelsemöte nr 3 

 

Datum 2009-09-10 

 

Plats KFUM-gården i Karlskrona 

 
Närvarande Frånvarande 

Peter Andersson 

Lars-Eric Andersson 

Owe Birgersson 

Mats Carlsson  

 
Via telefon 

Anna-Carin Sagrelius 

Brita Wanngård 
 

Lars Andersson 

Kerstin Bjurman 

Johan Melvinsson 

 

1 Mötets öppnande 

 

Ordförande Peter Andersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

2 Kallelse 

 

Styrelsen fann att kallelse till mötet utlysts i tid. 

 

3 Mötets sekreterare 

 

Till sekreterare för mötet valdes Mats Carlsson. 

 

4 Justering av protokoll  

Att justera mötesprotokoll förutom ordföranden utsågs Owe Birgersson och Lars-Eric 

Andersson. 

 

Styrelsen beslutade att det fr o m nästa möte skulle vara tillräckligt med en justerare. 

 

5 Föregående mötesprotokoll  

 

Föregående mötesprotokoll upplästes och godkändes. 

 

6 Val av kassör 

 

Styrelsen valde Mats Carlsson till föreningens kassör, som med stor tvekan åtog sig 

detta. 
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 7 Medlemsnålar, tidskrifter mm samt tackbrev 

 

Lars-Eric Andersson ombesörjer utskick av tidigare beställda men ej effektuerade 

medlemsnålar, tidskrifter m m samt tackbrev till donatorer och välkomstbrev till nya 

medlemmar.  

 

Pris på medlemsförteckning för ”Gamla Långörasläkten” beslutades till 20 kr. 

 

8 Släktbrev 
 

Peter Andersson kommer att skriva släktbrev, som ska skickas ut ett till jul och ett till 

våren.  

 

9 Databehjälplig 

 

Brita Wanngård åtog sig att vara resursperson angående ”hitta på data” och att ta hand om 

föreningens hemsida och ”bloggarna”. 

 

10 Medlemsförteckning på hemsidan 
 

Peter Andersson tog upp frågan om vi skulle ha en medlemslista på vår hemsida. Detta 

diskuterades och det beslutades att detta skulle framföras via släktbrevet till medlemmarna. 

Detta för att alla ska ha en möjlighet att säga sin mening. 

 

11 Övriga frågor 
 

Peter Andersson meddelade att han framöver kommer att vistas vissa dagar i skärgården. Där 

har han endast möjlighet att kommunicera via mobilt bredband. Han önskade medel från 

föreningens kassa för omkostnader i samband med detta. Detta bifölls av övriga 

styrelseledamöter efter det att kontakt tagits med revisorn Rune Olausson. 

 

12 Nästa möte 

 

Nästa möte bestämdes till 2009-10-15 kl. 18.00 i KFUM-gården. 

 

Karlskrona 2009-09-10 

 

Mats Carlsson   Peter Andersson 

Mötessekreterare  Ordförande 

 

Justeras 

 

Owe Birgersson  Lars-Eric Andersson 

 


