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PROTOKOLL (justerat protokoll finns i FLS arkiv) 

 

Möte Styrelsemöte nr 5 

 

Datum 2009-12-18 

 

Plats KFUM-gården, Karlskrona  

 
Närvarande Ej närvarande 

 

Peter Andersson 

Lars Andersson 

Lars-Eric Andersson 

Owe Birgersson 

 

 

Mats Carlsson 

Kerstin Bjurman 

Johan Melvinsson 

 

1 Mötets öppnande 

 

Ordföranden Peter Andersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

2  Kallelse  

 

Den utskickade kallelsen till sammankomsten godkändes. 

 

3 Mötets sekreterare och justeringsperson 

 

Till sekreterare för mötet valdes Owe Birgersson och till att justera protokollet Lars-Eric 

Andersson. 

 

4 Föregående mötesprotokoll 

 

Föregående mötesprotokoll godkändes efter smärre justering. Beslöts att Peter ska kontakta 

Anna-Carin Sagrelius för att få tillbaka protokoll nr 3, så att styrelsen ges möjlighet att erhålla 

var sin kopia av protokollet. 

 

5 Styrelsens arbete 

 

Styrelseledamöternas arbetsuppgifter diskuterades. Mötet enades om att det föregående styrel-

semötets diskussion utmynnade i hur de olika styrelseuppgifterna ska skötas. Beträffande an-

mälan av nya medlemmar ska dessa även fortsättningsvis anmälas till Arne Olsson. 

 

Kommunikationen inom styrelsen diskuterades. Den bör kunna förbättras när alla vet hur sty-

relsen tänker jobba och alla lärt känna varandra lite bättre. 

 

Uppdateringen av hemsidan tyckte styrelsen fungerar bra. Signaler om samma erfarenheter 

har också kommit från andra medlemmar. Det beslöts emellertid att styrelseledamöterna ska 

studera hemsidan lite närmare till nästa styrelsemöte. 
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En lägesrapport om den ganska nybildade ”USA-gruppen” lämnades. Det har konstaterats 

vara svårt att nå de utvandrade släktingarna i USA. 

 

6 Övriga frågor 

 

Styrelsen tog upp frågan om bildandet av valberedning för Långörasläkten. Detta med anled-

ning av att någon sådan inte blev bildad vid sommarens släktmöte på Långören. 

 

Med anledning av Kerstin Bjurmans tillfälliga avhopp som sekreterare i styrelsen valdes 

Owe Birgersson att tills vidare vara sekreterare. 

 

7 Nästa möte 

 

Nästa möte bestämdes till torsdagen den 28 januari 2010 kl 18.00 i KFUM:s lokal vid 

Alamedan 11, Karlskrona. 

 

8 Mötets avslutande 

 

Mötet avslutades med att de närvarande styrelsemedlemmarna gemensamt kuverterade 

släktbrev ll–2009 för postutskick till medlemmarna. 

 

Karlskrona 2009-12-18 

 

Owe Birgersson  Peter Andersson 

Mötessekreterare  Ordförande 

 

Justeras 

 

Lars-Eric Andersson 


