
 

    

(FLS-Protokoll 2016:01)  

 

Protokoll fört vid styrelsemöte, 27 januari 2016, Karlskrona  

 

Närvarande 

Daniel Darelli, Lars Andersson, Carina Borg, Tomas Eriksson 

 

§ 1 Mötets öppnande  

Ordföranden Daniel Darelli hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 2 Utnämning av mötets justeringsman, att jämte ordförande justera dagens protokoll  

Styrelsen beslutade att 

- välja Lars Andersson och Tomas Eriksson att justera protokollet 

 

§ 3 Föregående protokoll  

Ordföranden föredrog föregående protokoll  
 

Styrelsen beslutade att  
 

- godkänna föregående protokoll från 2015-09-22 och lägga det till handlingarna. 

 

§ 4 Kompletteringsval  

Sedan ledamot Peter Andersson avträtt sitt uppdrag förordnades om suppleant till ordinarie 

uppdrag.  

Styrelsen beslutade att 

- förordna suppleant Håkan Bergström till ordinarie styrelseledamot 

  



§ 5 Av släktmötet förordnade uppdrag  

Styrelsen har vid släktmötet förordnats att rekrytera och förrätta val av en valberedning. 

Eftersom inga konkreta förslag fanns efter avstämning av läget  

beslutade styrelsen att 

- fortsätta sökning av valberedning med fokus på generationsväxling. Ny avstämning 

nästa möte. 

 

§ 6 Förordnanden till uppdrag  

Förordnande av person till att sköta föreningens försäljning av märken m.m.  

Styrelsen beslutade att 

- eftersom behovet föreligger fortsätta pågående rekrytering 

 

§ 7 Avstämning pågående ärenden  

 50 års jubileum  

Tomas och Carina kommer med förslag på upplägg av jubileet den 10 juli och en uppdelning 

av uppdraget, senast sista februari. 

 Gamla hemsidan   

Uppdatering är något svår, men kommer snart. Nuvarande information läggs under 

”historik”. Under övergången till ny hemsida fokuseras på jubileet. Uppdatering av 

styrelsemedlemmar görs. 

 Nya hemsidan  

Systemplanering är avklarad och programmering är påbörjad. Nya plattformen ska vara 

accessbar utifrån flera olika steg, från allmän sida till avancerad släktforskning, utifrån både 

djup och bredd i systemet. Visionen tar nu fysisk form och första steget kan möjligen vara 

klart till jubileet. Målet är ett aktiv verktyg även för Amerikaforskare och ett självväxande 

system där alla kan bidra. 

 Aktuell släktforskning  

Ingen släktforskning av större projektmått är igång just nu i föreningens regi, även om flera 

enskilda forskare sannolikt fortsätter sina efterforskningar. Verktyg för samlade 

föreningsledda projekt behövs. Krävs samlad kraft med några i USA för ömsesidigt 

samarbete vad gäller Amerika-forskningen. Lyftes fråga om att hålla en samlad dag för ren 



släktforskning. Under 50-årsjubileet kommer eventuellt några från USA hit. Via plattformen 

kan vi då kommunicera bättre.  Nya interagerbara plattformen möjliggör olika språkval, 

initialt svenska och engelska. 

 Styrelsen uppmuntrar envar att gärna bidra med egna forskningen till föreningen för att 

utöka bredden. 

 

§ 8 Övriga frågor  

 Flera Långöragrupper på Facebook har upptäckts. Daniel undersöker om dessa kan gå 

samman för att samla de goda krafterna gemensamt. 

 Förslag om att anordna föreläsning i annat län för att locka utomläns boende 

Långörasläktingar till föreningen. Förslaget sågs positivt och lyfts vidare på 

kommande möten. 

 

§ 9 Mötets avslutande  

Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 
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Vid protokollet   Mötesordförande 

 

Carina Borg    Daniel Norrgård-Darelli 

Sekreterare     Ordförande 

 

 

Justeras 

 

 

Tomas Eriksson   Lars Andersson 

Ledamot    Ledamot 


