
 
 

PROTOKOLL 

 

Möte Styrelsemöte nr 22 

 

Datum 2012-04-04 

 

Plats Högskolan, Karlskrona 

 

Närvarande    Ej närvarande 

Peter Andersson   Johan Melvinsson 

Mats Carlsson 

Jan-Anders Månsson 

Lars Andersson 

Owe Birgersson 

Sven Olausson 

Bertil Petersson (valberedn.) 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Peter Andersson hälsade de närvarande välkomna samt förklarade mötet 

öppnat. 

 

2. Justeringsperson 

Sven Olausson utsågs till att justera protokollet.  

 

3. Föregående protokoll 

Efter ett par justeringar under paragraferna 4 och 5 beslöts föregående protokoll skickas 

vidare för publicering på föreningens hemsida.  Det beslöts att Jan-Anders kontaktar 

aktuella hembygdsföreningar för ev. medverkan vid sommarens släktträff.  Mats nämnde 

att bekräftelse erhållits på beställda nålar.  Bertil informerade om att valberedningsarbetet 

fortgår. 

 

4. Ekonomi 

Mats var besviken över att bokslutet och revisorsrapporten t.o.m. 2011 ännu inte är klar. 

Revisorn har dock lovat att rapporterna skall vara klara till nästa styrelsemöte. 

Mats nämnde vidare om besök hos banken Nordea för ordna med bokföringsprogram. 

Han påminde också om den reseersättning som styrelsedeltagarna har möjlighet att erhålla 

vid resa till sammanträdena. 

  



 
 

5. Stadgar 

Föreningens stadgar diskuterades. Det ansågs att en viss förnyelse bör ske. Därför beslöts 

att varje styrelseledamot till nästa sammanträde skall komma med förslag till ändringar. 

 

6. Webbside nytt 

Jan-Anders har lyckats erhålla en bild av familjen Österström som han visade. Österströms 

var en välkänd släkt inom Långörasläkten. Vidare delade Jan-Anders ut statistik över den 

senaste tidens besöksfrekvens på nätet. 

 

7. Släktmötet 

Diverse frågor och beslut inför sommaren släktmöte diskuterades. Bl.a. följande: 

Kaffeservering. Peter ordnar så att sådan förekommer. 

Båttransporter (tider m.m.) ordnas av Mats och Sven. 

Föredragshållare. Peter kollar med landshövdingen och Lars hör med Leifh Stenholm. 

Präst vid eftermiddagens samling i missionshuset blir preliminärt Sven Carlsson 

(bror till Mats). 

Inbjudan i form av släktbrev och med inbetalningskort skall skickas ut (ca 700 ex.). 

Viktigt att kolla att rätt postgiroblanketter skickas. 

En bibba med diverse informationsmaterial skall göras i ordning och finnas tillgängligt på 

släktmötet. 

 

8. Nästa möte 

Beslöts att nästa styrelsemöte skall äga rum måndagen de 14 maj kl. 19.00 på högskolan, 

Karlskrona. Sven ordnar med förtäring. 

 

Karlskrona den 4 april 2012-04-22 

 

Vid protokollet  Justeras             Justeras 

 

 

Owe Birgersson  Peter Andersson             Sven Olausson 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

 

 

 

 


