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PROTOKOLL   (justerat protokoll finns i FLS arkiv)  

 

Möte:  Styrelsemöte nr  19 
 

Datum:  2011-12-08 
 

Plats: Högskolan, Karlskrona  
 
Närvarande  Ej närvarande  

Peter Andersson  
Lars Andersson 
Mats Carlsson 
Owe Birgersson 
Jan-Anders Månsson 
Bertil Petersson(valberedn.) 
Arne Olsson (per tel.) 
Sven Olausson 

Johan Melvinsson 
 

 
1.  Mötets öppnande  
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. Han vände sig 
särskilt till Sven Olausson som var med för första gången som styrelseaspirant. 
 
2.  Protokollsjusterare  
Jan-Anders Månsson utsågs till att justera protokollet. 
 
3. Föregående mötets protokoll 
Föregående förslag till mötesprotokoll gicks igenom. Frånsett sista meningen under 
paragraf 8, som beslöts strykas, godkändes det för vidare publicering på hemsidan.. 
 
4. Ekonomi  
Mats informerade om att kassabehållningen för närvarande var 89.835 kr. Vidare om 
att de 65.000 :- som kommit med i redovisningen vid förra mötet kommit med 
felaktigt. Dessa har nu har nu tagits tillbaka.  
 
En fortsatt fullständig redovisning för åren 2009 och 2010 efterlystes fortfarande. 
En övergång från postgiro till bankgiro för föreningen diskuterades. Det nämndes 
bl.a. att flera föreningar och företag f.n. gör nämnda byte. Något beslut togs inte i 
frågan. 
Det ifrågasattes också lämpligheten att en auktoriserad revisor ska sköta föreningens 
bokföring. Det borde vara Mats som kassör eller någon annan i styrelsen som sköter 
om bokföringen som sedan i sin tur kollas av revisorn. 
Mats nämnde att någon anonymt skickat 60 kronor till föreningen. 
 
 
5.  Medlemsutskick-Utskick-Uppföljning  
Arne redovisade gången när nya medlemmar rekryteras. Han undrade hur nya 
medlemmar skall kunna rekryteras framöver. Han ansåg att det är viktigt att sträva 
efter att få med nya medlemmar.  
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Arnes inlägg vållade en stunds diskussion om vilka aktiviteter som föreningen kunde 
tänkas genomföra för att fortsätta att utvecklas.   
En av de aktiviteter som nämndes var att Bertil skulle kunna tala med en person vid 
namn Knut Andersson om att vid tillfälle tala gammal dialekt som förr talades på bl.a. 
Långören.  
 
6.  Hemsidan  
Jan-Anders redovisade via utdelade lösblad antalet besök på hemsidan under 
november och hittills under december. Bl.a. kunde konstateras att besöken ökade i 
samband med det s.k. ”Hamiltonbrevet” skickades ut. Också kostnaden för att skicka 
ut s.k. nyhetsbrev via ”Get-a-News-Letter” redovisades.  
Jan-Anders visade också ny vintrig bild i samband med styrelsens hemsida och vill 
gärna ändra motiven efter eget tycke framöver, vilket de närvarande samtyckte till. 
 
7.  Styrelseorganisation och valberedning  
Styrelsens organisationen framöver vållade en stunds diskussion. Nuvarande ordf. 
aviserade återigen att han inte vill kvarstå på denna post efter sommaren årsmöte. 
Han ansåg också att den kommande ordf. helst bör komma från nuvarande styrelse. 
Han definierade också vilka ansvarsområden som en blivande styrelse bör ansvara 
för, t.ex. ordf., v. ordf., kassör, sekreterare, webbmaster, registeransvar, medlems-
administration, arkivforskning, club-mästare .m.m. 
Eftersom det är många arbetsuppgifter som kan åligga styrelsen, diskuterades även 
en  utökning av densamma. Som en orsak till detta angavs även de avhopp från 
styrelsen som skett sedan föregående val. Styrelsen var dock inte enig om antalet 
ledamöter, varför inget beslut om antalet togs. 
Valberedningen med Bertil och Arne vädjade återigen om kandidater till styrelsen. 

8. Medlemskontakt.  
Arne undrade om bästa sättet att få kontakt med nuvarande (gamla) medlemmar. 
Bl.a. diskuterades att införa ett lösenord för åtkomst till släktregistret. För att kunna 
testa detta på ett bra sätt ansågs det lämpligt att Arne skickar en PDF-fil till  Jan-
Anders för vidare teståtgärder. 
 
9.  Mailutskick 
Mail som skickas ut inom styrelsen och en del övriga diskuterades. Ofta anges att ett 

svar på dessa önskas, vilket inte alltid sker. Flera orsaker till att svar uteblir eller blir 

sena nämndes. De närvarande lovade att förbättra sig även om alla inte har möjlighet 

att dagligen sitta framför datorn. 

10. Icke släktingar 
Arne tog upp att han upptäckt att en medlem i registret, boende i Lomma, inte är en 
äkta Långöring. Vid undersökning har konstaterats att felet begåtts vid tidigare 
släktforskning. Det berör 458 medlemmar sedan fem generationer tillbaka.  Peter tog 
på sig uppdraget att ringa upp och tala med den berörde. Ärendet föranledde en 
stunds diskussion. 
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11. Nästa möte  
Beslöts att nästa styrelsesammanträde skall äga rum torsdagen den 26 januari på 
högskolan i Karlskrona med start kl 18.00. Ordf. bjöd också in Sven Olausson att 
närvara och kommer att kontakta Torbjörn Fridensköld för att försöka få även denne 
att  närvara  vid mötet. 
 
12. Avslutning 
Peter avslutade med att tacka de närvarande för ett långt men givande möte. 
 
Karlskrona den 2011-12-08  
Vid protokollet  Justeras  Justeras  
 
 
 
 
Owe Birgersson  Peter Andersson  Jan-Anders Månsson  
Sekreterare  Ordförande 


