Karlskrona den 29 januari 2015

Protokoll för styrelsemöte
Möte:

Styrelsemöte nr 17

Datum:

2014-11-26 med start kl.18:30

Plats:

Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona

Närvarande
Peter Andersson Suppleant
Lars Andersson Ledamot
Håkan Bergström Suppleant
Mats Carlsson Ledamot
Bertil Petersson Valberedning
Jan-Anders Månsson Ordförande
Sven Olausson Kassör

Ej närvarande
Owe Birgersson Vice Ordförande
Tomas Eriksson Valberedningen
Torbjörn Fridensköld Ledamot
Gertrud Hansson Suppleant
Arne Olsson Valberedning
Tommy Eriksson Adjungerad ledamot
Lars Elmberg Adjungerad ledamot
Birgitta Jönsson Valberedning

1.

Mötets öppnande
- Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.

2.

Val av protokollsjusterare
- Till att justera dagens protokoll utsågs Lars Andersson.

3.

Dagordningens godkännande
- Dagordningen godkändes.

4.

Föregående protokoll
- Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

5.

Valberedningens arbete
- Ordföranden har meddelat att han avser att avsäga sig sitt uppdrag i
samband med släktmötet.
- Birgitta Jönsson har meddelat att valberedningen ska träffas för att
besluta om hur de ska gå vidare.

6.

Rapporter
-

Skrivelser

-

-

E-brev från Bertil Petersson om utskick före jul och lite andra frågor
rörande medlemsvärvning och skapande av projekt för ansökan om
kommunala bidrag. Inga beslut är fattade i ärendet och det påpekades
att frågorna ska beslutas av styrelsen.

Ekonomi

- Kassören redogjorde för ekonomiska läget, det konstaterades att
resurser finns för en ytterligare medlemsvärvningskampanj till våren och
inför släktmötet.
-

Medlemsvärvning

- Resultat senaste medlemsutskick för närvarande cirka 15%.
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7.

Släktforskning
Arne Olsson har via E-brev meddelat följande:
- Släktregistret har fått c:a 400 nya poster sedan förra möter, men inget av
speciellt intresse att rapportera.
- Svårforskade områden är som alltid familjebildningarna i tidigt 1900-tal och
USA. Vi hittar ganska många avlidna i USA, men vi söker också levande,
som vi kunde värva som medlemmar och som kunde bidra med forskning i
USA. Men personinformation för levande är inte lätt tillgänglig i USA.
Ancestrys släktträd är god hjälp.

8.

Inför Släktmötet
- Ordföranden har lagt ut information avseende aktiviteter internt på hemsidan
som kompletteras för beslut på nästa möte om vem som gör vad. Hög
närvaro kommer att krävas på nästa möte.

9.

Övriga frågor
-

Håkan Bergström får i uppdrag att på nästa möte redovisa en framtidsversion
av en förening på nätet. Därefter ska en diskussion tas om eventuellt andra
former för föreningens framtida verksamhet.

-

Sture Karlsson begär ersättning för utlägg avseende årsavgift för Ancestry
släktforskningsprogram om 1995:-.
Beslut fattades om att bifalla detta.

-

10. Nästa möte
Torsdagen den 29 januari 2015 klockan 18:30 på Blekinge Tekniska Högskola.
11. Mötets avslutning
-

Dagens förtäring kostade 45:Ordföranden tackade för visat intresse, önskade alla en God Jul och Ett
Gott Nytt År och förklarade mötet avslutat.
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___________________________

__________________________

Protokolljusterare Lars Andersson

Ordförande Jan-Anders Månsson
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