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Styrelsemöte, 3 maj 2018, Säby, Ramdala  

Närvarande 

Daniel Darelli, Lars Andersson, Håkan Bergström, Sven Olausson,  

 

Protokoll 

  

 § 1  Mötets öppnande  

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

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

protokoll  

Styrelsen beslutade att 

- I avsaknad av sekreterare för dagen, att ordföranden skriver protokollet, 

samt  

- att därmed välja två justeringsmän, Lars Andersson och Sven Olausson, att 

justera protokollet. 

 

§ 3 Föregående protokoll  

 Ordförande gick igenom protokollet från förra styrelsemötet. Lades därefter till  

 handlingarna.   

 

§ 4 Ekonomi 

Balans- och resultatrapport bifogas protokollet.  

Kassören redogjorde för föreningens ekonomi samt för antalet medlemmar i 

föreningen. Inga betydande förändringar har skett sedan senaste styrelsemötet. 

Det finns fortfarande drygt över 1 200 medlemmar inkl familjemedlemmar och 

152 ständiga medlemmar.   

 



§ 5  Släktmöte 

 

Årsmöte och släktmöte äger rum söndagen den 15 juli på Långören.  

Inbjudan kommer att skickas ut nu under maj igen, och slutformuleras under 

kommande vecka.  

 

Nytt möte kommer att hållas i maj, med syfte att förbereda Släktmötet.  

 

Det antecknades att anmälningar redan börjat inkomma. 

 

Styrelsen beslutade om att utge ett hedersomnämnande vid Släktmötet, vilket 

offentliggörs först vid detsamma.  

 

 

§6 Släktforskningen 

Släktträdet är fortsatt efterfrågat, men inga nyheter finns om när den nya 

leverantören kan vara klar med detta.  

 

Som ett led i att öka intresset om släktforskandet i föreningen, så beslutar 

styrelsen att påbörja byggandet av en sk. GEDCOM-fil, som sedan kan 

överföras i föreningens framtida egna släktträd. Arbetet kommer att ske i 

samarbete med MyHeritage, där det via ordförandens profil läggs upp ett separat 

träd för föreningen ”Långörasläkten”. Styrelsen och andra intresserade 

medlemmar tilldelas därefter administratörs inloggning, och delar sedan upp 

arbetet med att tillföra existerande uppgifter till det nya trädet.  

Trädet kommer samtidigt vara tillgängligt för alla med egen gästinloggning hos 

MyHeritage, att kommentera och komplettera till administratörerna.  

 

Ordförande berättade allmänt om lite ur enskildas pågående släktforskning inom 

föreningen, och uppmärksammade bland annat en eventuell Långöra-gren som 

etablerat sig kring Ramdala/Jämjö/Kristianopel i slutet 1700-talet. Detta 

fortsätter vi med spänning att följa forskningen kring. Vidare fortsätter arbetet 

med att försöka nå svar på eventuella kopplingar mellan Långörasläktens 

stamfader på Långören, Håkan Svensson Kraak, och den från småländska 

Ebbehult kända ”Majoren från Ebbehult”, som blev känd under Kalmarkriget 

tidigt 1600-tal. Spännande oavsett utfallet.  

 
 
§ 7  Digitaliseringen 

 

På grund av mellankommande andra händelser, ställdes den planerade 

digitaliseringshelgen i mars in. En arbetsgrupp inom styrelsen har istället vid ett 

tillfälle i april träffats och gått igenom arkivmaterial från föreningens arkiv.  

Styrelsemötet har idag tagit del av materialet och beslutat vad som skall 

digitaliseras. Preliminär kostnad att få materialet scannat i sökbara dokument, 

har erhållit till ca 6 000 kronor.  

Styrelsen beslutade att lämna in det aktuella materialet för digitalisering.  

 



§ 8 Övriga frågor: 

  

 Inga övriga frågor förelåg för dagen.  

  

§ 9 Mötets avslutande  

Ordföranden tackade de närvarande, samt tackade kassör Sven Oalusson för 

inbjudan till Ramdala denna vackra vårkväll, och förklarade därefter mötet 

avslutat. 

 

Ramdala 2018-05-03 

    

Vid protokollet   

Daniel Norrgård Darelli  

Ordförande      

  

Justeras 

 

___________________   __________________  

Sven Olausson   Lars Andersson 

 

 

 

 


