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Protokoll för styrelsemöte 

 

Möte:  Styrelsemöte nr 12 
 

Datum:  2014-02-27 med start kl.18:30 
 

Plats: Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona  
 
Närvarande  Ej närvarande  

Owe Birgersson vice.Ordförande 
Mats Carlsson Ledamot 
Jan-Anders Månsson Ordförande 
Sven Olausson Kassör 
Gertrud Hansson Suppleant  
 

Torbjörn Fridensköld Ledamot 
Håkan Bergström Suppleant 
Arne Olsson Valberedning  
Bertil Petersson Valberedning 
Peter Andersson Suppleant 
Lars Andersson Ledamot 
 

 

1. Mötets öppnande  

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna. 

2. Protokollsjusterare  

Mats Carlsson valdes till justerare 

3. Dagordningens godkännande 

Godkändes utan reservationer 

4. Föregående protokoll  

Godkändes och lades till handlingarna 

5. Rapporter 

- Skrivelser 

- Björn Berglunds inbetalning av medlemsavgift. Ersatt med 2st 
släktnålar eftersom Björn är hedersmedlem. 

- Ekonomi 

- Kassören redogjorde för vår ekonomiska status.  
- Revision har genomförts för 2012 0ch 2013 med godkännande av 

revisorerna.  
- Kassören redogjorde även Arne Olssons redovisning över 

förinbetalda medlemsavgifter. 
 

- Medlemsvärvning 

- Värvningsmötet på Sturkö. Kostnadsersättningen från ABF kan ej erhållas 
eftersom inte deras logotyp fanns med på våra affischer. 
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- Vårmöte för medlemsvärvning. Kontakter ska tas för samarbete med 
hembygdsföreningar i trakten. 

- Medlemsvärvning i USA. I mail-kontakt mellan vår ambassadör och 
ordföranden har frågan om varför man ska bli medlem väckts. All information 
finns ju gratis på hemsidan och man har därmed svårt att motivera 
medlemskap. Diskussion om att belägga släktregistret med lösenord 
uppstod, denna fråga bör i så fall beslutas på släktmöte enligt styrelsen. 

- Arne Olssons mail angående medlemsvärvning. Beslut fattades om att ett 
utskick ska genomföras under våren till Bothel- och Gissleviksgrenarna. 

- Bertil Peterssons mail om medlemsvärvning. Styrelsen beslutar att ge Bertil i 
uppdrag att lämna synpunkter på innehåll i värvningsbrev som ska 
behandlas på nästa styrelsemöte. 

6. Släktforskning 

- Ingen representant fanns närvarande. 

7. Övriga frågor  

- Ordföranden redovisade statistik för hemsidan. I år har sidan haft 73 besök 
per dag enligt webbhotellets statistik. 

- Kassören påpekade att en uppdatering och aktualisering av lista med 
epostadresser, telefonnummer osv bör göras. Även en ringkedja bör ingå i 
densamma. Kassören påtog sig att sammanställa denna. 

 
8. Nästa möte  

Dagen förtäring kostade 45:- och nästa möte beslutades till den 27/3 2014 
kl. 18:30. 

9. Mötets avslutning  

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
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     ___________________________                       __________________________ 

     Protokolljusterare Mats Carlsson                       Ordförande Jan-Anders Månsson 

 


