
Föreningen Långörasläkten                                                                                                                               
 
Protokoll fört vid styrelsemöte den 8 dec 2018 kl 13.00 – 16.00 
 
Plats:  Hotell Scandic Karlskrona 
 
Närvarande:  Daniel Norrgård Darelli, Sven Olausson, Lars Andersson,  

Peter Andersson, Kaj Johansson, Håkan Bergström 
 
Anmält förhinder: Tomas Eriksson. 

 
§1 Ordföranden höll ett inledningsanförande och öppnade sammanträdet 
 
§1b Styrelsen konstituerade sig enligt följande: 
 
 Tomas Eriksson vice ordförande 

Sven Olausson  kassör 
Håkan Bergström sekreterare 
 
Styrelsen beslutade att föreningens firma utöver styrelsen, tecknas av Ordföranden eller  
kassören ensam var för sig. 
 

§2 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kaj Johansson 
 
§3 Föredragning av föregående protokoll. 
 Årsmötets protokoll från den 15 juli 2018 lästes och lades till handlingarna 
 
§4 Av släktmötet förordnade uppdrag. 

 
a) Komplettering av valberedningens ledamöter.  
Frågan lämnas i första hand vidare till Jan-Anders Månsson som av stämman valdes till 
valberedningens ordförande; att avstämmas löpande vid nästkommande sammanträden. 

 
§5 Förordnanden till ev. uppdrag. 

Styrelsen fann inga frågor om adjungerande aktuella för tillfället. 
 
§6 Avstämning pågående ärenden 
 

- Aktuell släktforskning. 
Ingen av styrelsen aktuell släktforskning i föreningens regi pågår för närvarande. 
 

- Kurser i släktforskning, steg 1, planeras att starta i mars 2019. Lämplig kursledare 
eftersöks. Tid och datum beslutas av styrelsen tillsammans med kursledaren. 

 

- Hemsidan 
Arbetet med hemsidan och dess nyttjande av medlemmarna diskuterades, och arbetet 
med rekrytering av webmaster och redaktör fortsätterunder styrelsens insyn. 

 

Styrelsen anmandades att alla delta i redaktionella inlägg på hemsidan och därmed sociala 
medier, samt aktivt uppmana medlemmar att inkomma till föreningen med passande 
artiklar. Styrelsen utsåg Peter Andersson till moderator för inlägg till föreningens hemsida.  



 
Inkommande e-mail till styrelsen tas om hand av den som saken berör, eller fördelas av 
ordföranden. Meddelanden till styrelsen är alltid gemensam för styrelsens kännedom. 
Ordföranden har även egen e-mail adress för medlemmars enskilda meddelanden. Annan 
ledamot som så väljer, kan också ha egen e-mail adress uppgiven på hemsida för sitt 
uppdrag. Detta avgörs av enskild ledamot.  
 
Tillsvidare, hanteras även funktionärskontakter via styrelsen, t.ex. angående 
släktforskning. Släktforskare som anmält aktivitet, kan ha egen e-mail adress på hemsida.  
 
Föreningens info-adress (kontaktformulär) skall avläsas och fördelas till berörd av 
moderator. Den har dock sedan en tid tillbaka utsatts för datavirus vilket medfört att den 
tid från annan stängts ner av web-leverantören ONE-com. Tills problemet är åtgärdat, får 
nu ordföranden separat mail från web-leverantören med material där en gallring till får 
ske om vad som är virus eller inte. Web leverantören har lovat en lösning på problem 
under januari 2019. 

 

- Arkiv; hantering och urval 
Allt arkivmaterial är inskannat och finns nu på CD i sökbara PDF filer. Kommer att göras 
tillgängligt för styrelsen, för vidare urval till hemsida.  

 

§7 Nya ärenden inkomna för behandling tom 2018-10-31 
Inga nya ärenden föreligger 

 
§8 Övriga frågor 

 
- Styrelsens inre arbete, diskuterades. 
 
- Kassarapport Kassören rapporterade om kassabehållning samt resultat från sommarens 
släktmöte. 
 
- Medlemsavgifter 
Styrelsen finner behov av ny rutin för inbetalning av medlemsavgifter.  
Diskuteras vidare vid nästa sammanträde. Alla funderar över detta! 
Ordföranden kommer att skicka med en betalningspåminnelse i medlemsbrevet i januari. 
 
- Nästa styrelsesammanträde planeras att hållas i samband med starten av 

släktforskningskursen i mars. 
 

§9  Ordföranden avslutade mötet och önskade styrelsen säker resa hem. 
 
 
 
Karlskrona 2018-12-08 
 
Vid protokollet,  Ordföranden  Justeras 
 
 
……………………………………….  ………………………………….. ……………………………… 
Håkan Bergström  Daniel Norrgård Darelli Kaj Johansson 


