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Närvarande
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te/‚nr

Daniel Darelli

daniel@darelli.se

076-128 86 91

Peter Andersson

berntpeterandersson@gmail.com

Lars

Andersson

Lars.Andersson@inout.se

Carina Borg

Carina.borg@karlskrona.se

Tomas

tomas.eriksson@affarsverken.se

Eriksson

0709-710 885

Sven Olausson

Häkan Be rgström
Bertil

§1

hakan@langoren.se

Pettersson

bertil.f|s@gmai|.com

Mötets öppnande
ordföranden Daniel

Darelli hälsar

välkomna, förklarar mötet öppnat och häller

inledningsanförande
Presentation av styrelsemedlemmar

§2

Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att
-

§3

välja Carina

Borg

att föra protokoll

under mötet

Konstituerande av styrelsens sammansättning
Styrelsen beslutade att

§4

Tomas

—

välja

—

välja Carina

—

välja

Eriksson

till

vice ordförande

Borg till 1:e sekreterare

Sven Olausson

tiII

kassör

Utnämning av mötets justeringsman,

att jämte

ordföranden justera dagens protokoll

Styrelsen beslutade att
-

§5

välja

Häkan Bergström attjustera protokollet

Godkännande av dagens dagordning
Styrelsen beslutade att
—

§6

anta föreslagen dagordning

Firmatecknare
Styrelsen beslutade att
-

välja

Sven Olausson och Daniel

Darelli att var för sig

teckna fóreningens ﬁrma.

§7

Av släktmôtet fërordnade uppdrag
Vid senaste släktmôtet fôrordnades att rekrytera och fôrrätta val av valberedning.
-

Lars

Andersson och Tomas Eriksson

valberedning. Lars
tills

§8

fick

i

uppdrag

att

sammankallade. Beslutades

blir

söka en tre personers

att detta blir

en stäende punI<t

klart.

Styrelsens interna kommunikation
Styrelsens kommunikation

inom

styrelsen

I)

Minst 4 möten per är omfattning. Övriga angelägna frägor kan avhandlas

II)

Tele- och

i

med annan kommunikationsform

Hur och när

sI<aII

emailmöten ska kunna
övriga funktionärer

sâ

som Skype.

hällas vid behov.

inom föreningen informeras

om styrelsens

arbete?
Funktionärer

III)

hämtar

in

skall inte

vara en Iöpande del av styrelsearbetet. Styrelsen

information frân funktionärer eller kallar vid behov.

Protokoll ska tydligöras för att bra avstämningsvägar ska etableras mellan

IV)

styrelsen och funktionärerna.

StyreIsen delar

V)

upp

speciella uppgifter meIIan sig

och värnar ett bra

arbetsklimat. Vi jobbar pá hur informationen ska ske och har beslutat klart

runt grundkriteriet.
Vi har 3 släktforskande funktionärer; Bertil,

Arne och Sture.

Det saknas nya intresserade släktforskare som kan inskolas av de erfarna.

Mälet är 1000 nya medlemmar framôver. Hur detta ska organiseras är en ôppen
pägâende frâga och beslutas ej idag eftersom det är en pâgâende process. Under 5-10
är manuell Iösning

Hur
VI)

skall
v

som

ska organiseras

mot

nytt tiden.
í

beslutsprocessen ske?

Beslutades att per capsulan via email,

med

enkel majoritet, är ett

giltigt

beslutsunderlag inom styrelsen.

§9

Föreningens mâl och syften — det historiska arvet

och syfte med föreningen idag är att bevara kulturarvet Längörasläkten. Detta
kan göras genom att använda rätt verktyg sä att även den nya generationen hittar och
IVIäI

användervär hemsida pä

i

ett enkelt

och informativt

sätt.

Hemsidan som föreningens

ansikte utât ska presenteras ôversiktligt och vara användarvänlig bland annat för att

motivera den nya generationen att ta över släktforskningen.

Ivlediemsregister och föreningsregister fogas

nu och görs mera

samman till

medlemmarna utan

tiilgängiigt för

att

ett ställe

och inte

olika

som

öka arbetsbördan för

släktforskarna.

Rätt verktyg/ny IT-piattform för att unga och intresserade sIäI<ten lätt ska kunna söka
i

i

mobilen efter

historis|< eller aktuell post.

Emigrantforskningen kan ocksâ gynnas härutav.
ßerättelser
sätt

neçjtewclÿçnas,

anekdoter samlas

in,

bilder Iäggs

till,

växer pä olika

s|äl<tträdet

och inte bara rôtterna.

Fysiskt arkiv

hyr vi plats

i

behôvs fôr att bevara/skydda dokument och bilder fôr framtiden. Just nu
kommunarkivet därJan-Anders Mänsson och Sven Olausson är behöriga.

Innehället bör scannas och

bli

sökbara pdf-filer sâ arkivet

En modern och kostnadseffektiv Iösning är att överlämna

fôr var och en.

blir tiilgängligt
till

riksarkivet

i

Lund där nytt

enkelt kan infogas.

§10

Vär IT-plattform
lT-plattformen ska uppdateras och

moderatorkontroll.

Därmed

ska

bli

interaktiv

och användarvänlig

medlemmar kunna

med

bedriva egen släktforskning och

minska behovet av flera system. Plattformen ska kunna vara en aktiv parti
fôreningens information

till

medlemmar och övriga

intresserade.

It-plattformen ska kunna nyttjas sä att den tillhandhäller sponsorköpt information

med

syftet att skapa

en ekonomisk förutsättning för en modern plattform. Daniel

jobbar pä detta. God källkontroll/käIikritik

Ordförande sätter en ram för

ett

med

moderatorkoll av funktionär.

modernt system som skóts via

moinet. Ett attraktivt användarväniigt system där

med

alia

internet, server eiier

kan söka ailmän information,

och ôppenhet där flera kan sôka, Iätt hittar dit och kan gâ bäde
bredare och djupare sina sôkningar. Medlemmar fär access till systemet och kan dä
Iägga in eget material som kontrolleras av moderator.
tillgänglighet

i

Kunna ínteragera som
berätteiser

mm

siäktingar, Iägga in kartor, bilder, biografier, adresser,

Verktyget är viktigt fôr kunden/släktingarna och s|<apar intresse.
Pilotprojekt fôr fôretaget Amatit att producera och utveckla

fungerande plattform för vär siäktförening. Besiutades
fräga.

en modern och

att Daniei tar rodret

i

denna

511

Föreningens jubilerumsfirande
Föreningens SO-ärsfirande uppmärksammas söndagen den 10 juli 2016 genom att hyra
en skärgärdsbät som gör nägra strandhugg pä för vär släkthistorias viktiga platser med
avslut pä Längören.

512

Övriga frâgor
Släktboken

kommer att säkras

Jan-Anders Ôverlämning. Daniel träffar honom.
Funktionär I\/Iats fortsätter? Olausson kollar.
Originalprotokoll

till

Medlemsregistret

Olausson efterjustering

om alla

betalande

medlemmar frän Arne.

Daniel tar l<ontakt.

Resultat- och balansräkning ôverlämnades och Iästes

Pengarna

upp av kassôren.
ekonomisk balans

medlemmarna, Iigga
Uppdatering av nuvarande hemsidan ordnas av Daniel
tillbaka

till

i

efter

Ordfôranden fôreslog en gemensam adress fër vâra frâgor

513

môtet med J-A

Nästa styrelsemôte
Styrelsen beslutade att
Besluta

514

om nästkommande möte

Mötets avslutande
Ordföranden tackade

alla

per capsulam

närvarande och förklarade mötet avslutat

ord pä vägen.
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