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Protokoll 

 

Möte:  Styrelsemöte nr 9 
 

Datum:  2013-09-12 med start kl.18:30 
 

Plats: Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona  
 

Närvarande: Frånvarande: 

Owe Birgersson Ledamot Torbjörn Fridensköld Ledamot 

Sven Olausson Ledamot Peter Andersson Suppleant 

Lars Andersson Ledamot lämn. Punkt 7 Håkan Bergström Suppleant 

Mats Carlsson Ledamot Arne Olsson Resursperson On-Line 

Bertil Petersson Resursperson  

Gertrud Hansson Suppleant  

Jan-Anders Månsson Ordförande  

 

1. Mötets öppnande  

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Protokollsjusterare  

Till protokolljusterare jämte ordföranden utsågs Lars Andersson.  

3. Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes. 

4. Föregående protokoll  

Protokollet från föregående möte godkändes och lades härmed till 

handlingarna. 

5. Skrivelser 

a. Avtal med Karlskrona kommun avseende långtidsarkiv 

b. Gratulationsbrev och anträd är skickat till Magnhild Nyström som fyller 

100 år den 13/9. 

6. Rapporter 

a. Ekonomi  

- Kassören redovisade inbetalningar och redogjorde för beräknat 

resultat. 
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b. PayPal-konto 

- Styrelsen beslutar att bordlägga frågan om betalsystem. 

c. Arkiv i KFUM-huset  

- Bertil meddelar att man har för avsikt sälja fastigheten och vi 

behöver därför avveckla det som finns där. Ordföranden, 

kassören och Mats Carlsson påtar sig att flytta innehållet. 

d. Stadgar  

- Owe överlämnade ett arbetsförslag till gruppen för vidare arbete 

inom gruppen. Ett förslag kommer att presenteras senare för 

styrelsens medlemmar. 

e. Medlemsvärvning regionalt.  

   -    Klubbmästaren och ordförande planerar plats och tid för 

informationsmöte på Sturkö i Kvarnmagasinet. 

f. Databas 

- Ordföranden har gett lärare Göran Gustafsson på BTH 

uppdraget att kontrollera huruvida webb-hotellets funktioner 

avseende databashantering är en framkomlig väg eller ej. 

Besked har erhållits och kostnaden för webbhotellet skulle bli 

cirka 100:- per månad. Ett test har genomförts av Göran där del 

av Excel-registret (AllGen) gjorts om till databasformat väldigt 

förenklar där varje individ får unikt övergripande Id. 

7. Släktforskning USA 

- Bertil Petersson, Sture Karlsson och ordföranden träffade under 

sommaren USA-ambassadören Bengt-Åke Svensson över en kopp 

kaffe med dopp på Lenas kafé i Torhamn. Mötet kom till för att lära 

känna varandra och för att vi skulle få information om hur vi kan 

utveckla samarbetet rörande USA-ättlingarna. Bengt-Åke berättande 

att det finns en oerhörd misstänksamhet för att lägga ut sina 

personuppgifter på Internet.  

- Bertil rapporterade om ytterligare kontakter med Bengt-Åke rörande 

släktingar med namnet Wollin som emigrerade till Australien.  
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- Bengt-Åke har spridit länken till hemsidan på amerikanska 

institutioner. 

- Bertil har för avsikt att skriva artikel till Sturköbladets vinternummer 

och där redovisa vår emigrantlista bl.a. 

- Han planerar även att ta kontakt med emigrantinstitutet för att sprida 

kunskap om föreningen. 

8. Övriga frågor  

- Bertil frågade efter fattade beslut och huruvida dessa genomförts. 

Kassören håller på att analysera fattade beslut historiskt och skapar 

ett dokument där dessa sammanställs. 

9. Nästa möte  

Torsdagen den 31/10 kl. 18:30 

10. Mötets avslutning  

Förtäringen kostade 45 kr på kvällens möte, ordföranden tackade för visat 

intresse och önskade alla en lugn hemfärd. 

 

Justeringsperson                                        Ordföranden 

 

 

 

 

Lars Andersson                   Jan-Anders Månsson 

 


