Sturkö den 31 maj 2013

Protokoll
Möte:

Styrelsemöte nr 8

Datum:

2013-05-30 med start kl.18:30

Plats:

Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona

Närvarande:

Frånvarande:

Owe Birgersson Ledamot

Torbjörn Fridensköld Ledamot

Lars Andersson Ledamot

Håkan Bergström Suppleant

Mats Carlsson Ledamot

Sven Olausson Ledamot

Arne Olsson Resursperson On-Line
Gertrud Hansson Suppleant
Bertil Petersson Resursperson
Peter Andersson Suppleant
Jan-Anders Månsson Ordförande

1.

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Protokollsjusterare
Till protokolljusterare jämte ordföranden utsågs Mats Carlsson

3.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.

4.

Föregående protokoll
Protokollet från föregående möte godkändes och lades härmed till
handlingarna.

5.

Skrivelser
a. Påminnelse om missad betalning av kvartalskostnaden för
bokföringssystemet från februari, åtgärdad.

6.

Rapporter
a. Uteslutning av medlemmar, mailutskick. Ordförande rapporterar att
utskick är gjort till de med angiven e-postadress och ett svar har
erhållits. Övriga anser styrelsen ej längre är intresserade.
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b. Paypal-konto för utlandsbetalande. Kassören utreder vidare om detta
är intressant.
7.

Släktforskning
a. Listan avseende efterlysta ska publiceras för andra
släktforskningsinstanser. Bertil Petersson tar på sig att sprida
information om hemsidan och listan över efterlysta till berörda
släktforskningsinstanser.

8.

Övriga frågor
a. Bertil Petersson föreslår att styrelsen borde införa en
uppföljningsstrategi med kontrollpunkter.
b. Bertil föreslår att stadgegruppen bör rapportera till styrelsen och
funktionärer samt att beslut tas i styrelsen istället. Mötet beslutar att
följa Bertils förslag.
c. Bertil informerar om Håkan Bergströms samlingsmuseum och att vi bör
sprida information om detta. Ordföranden informerar om att vissa länkar
finns på föreningens hemsida till detta.
d. Ordföranden informerar om en förfrågan från Långörens
Hembygdsförening om ett gemensamt utskick. En kontroll ska göras
avseende vikt på egna utskicket först.
e. Lars Andersson informerar om att Älmtamåla skola ska kalla f.d. elever
till ett kommande jubileum.

9.

Arbetsmöte för utskick
a. Måndagen den 10 juni föreslogs klockan 18:30. Detta beslutades.

10. Nästa styrelsemöte
Beslutades hållas den 29/8 kl.18:30 på högskolan.
11. Mötets avslutning
a. Dagens förtäring kostar 54:b. Ordföranden tackar för visat intresse och hälsar alla välkomna till
arbetsmötet för utskick av medlemsavierna och önskar alla en trevlig
sommar för de som till äventyrs ej kan medverka vid detta arbetsmöte.
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Justeringsperson

Mats Carlsson

Ordföranden

Jan-Anders Månsson
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