
 

Medlemsbrev 2022 

Vi hälsar vår och sommar välkommen tillbaka, och med detta så städar vi ut de sista årens covid-

pandemi.  Inte för att vi kanske kan vara helt säkra på att det ebbat ut - det är fortfarande viktigt att 

vi tar stor hänsyn till riskerna som kan uppstå. Men det är dags att försöka komma igång igen med 

våra verksamheter och våra liv.  

I tider som dessa är värdet av att känna vårt sanna arv kanske viktigare än någonsin. Att bevara 

historia och sanningar för det som de faktiskt är, så att vår framtid inte kan böjas och förändras till 

något oigenkännligt.  

Vi välkomnar därför också en ny vår och sommar i Föreningens arbete, som vi nu äntligen kan 

återuppta.  Att mötas i bevarandet av vår släkts rika och omfattande historia, om vår vackra Östra 

skärgård, och Långöra-släktens härkomst och eftermäle.  Genom släktforskning både i djup och i 

bredd, lära och förstå hur det var förr likaväl som hur det varit på senare tid.   

Vår släkts rikedom av historia och kultur, bevaras genom alla Er medlemmar och ättlingar. Och 

genom vår förening försöker vi knyta samman dessa band för framtiden.  

Så välkommen till en ny tid med Föreningen Långörasläkten! 

Daniel Norrgård-Darelli, ordf.  

------------------- 

Välkommen till års- och släktmöte 2022! 

Så skal lvi då mötas igen. Något år försenat pg acovid-19, möts vi nu för ett års- och släktmöte i 

föreningen.  

Vi samlas denna gång på fastlandet, för att möjliggöra fler att kunna närvara. Mötet äger rum i 

Torhamns Församlingshem klockan 10.30 Lördagen den 16 juli 2022. 

Alla är välkomna. Röstberättigade är ständiga medlemmar och betalande medlemmar för 2021 och 

2022. Betalning av medlemsavgift skall ha inkommit senast 30 juni 2022 för att berättiga rösträtt. 

 

 



Vår verksamhet 

Föreningen bedriver fortsatt släktforskning i bredd och djup. För närvarande bearbetas det 

omfattande släktregistret i nytt format, så att kompletteringar och förändringar kan ske, och med 

målet att under 2022 kunna lansera en god och omfattande uppdatering av släktregistret.  

Föreningen kommer att fortsätta arbetet med att försöka nå ett närmare samarbete med de lokala 

föreningarna på Långören. Här finns många gemensamma nämnare, som vore bra både för öns 

historias bevarande, såväl som för Långöra-släktens historia.  

Föreningen kommer att återuppta arbetet med att försöka starta upp studiecirklar för släktforskning, 

samt skapa grupper för insamling och dokumentering av bilder och historier från släktens resa på och 

från Långören och framåt.  

 

MEDLEMSUPPROP 

Din medverkan behövs! 

Föreningen bygger på frivilligt arbete och frivilliga insatser. Ditt medlemskap är därför väldigt viktigt 

för oss. Precis som tidigare kan du välja att erlägga årligt medlemskap för dig själv eller för hel familj. 

Du kan också välja att bli ständig medlem.  

Avgifterna framgår av nedan. 

Betalning kan ske via hemsidan www.langoraslakten.org eller genom nedan bifogad betalningsavi.  

 

Har Du glömt att betala din medlemsavgift under covid-pandemin, så går det bra att betala in den 

samtidigt. 2020 och 2021 är samma avgift som för 2022. (ex. avgifter för 2020-2022 = 3x50 kr, eller 

3x 75 kr för familj).  

Frivilliga bidrag kan också lämnas. Gör då gärna en separat betalning av detta, så skickas ett 

gåvobevis ut till Dig som tack.  

 

------------------  

VI BEHÖVER DIG  ! 

Föreningen behöver fler ideella medarbetare. Du som har intresse för släktforskning eller annan 

historia, du som gillar fotografera, kanske är du duktigt på datorer och web-sidor. Ja, listan på att 

göra goda saker i föreningen kan göras lika lång som vi har idéer om att verka inom föreningen.  

Välkommen Du också med ditt engagemang.   Maila ditt intresse till ordf@langoraslakten.org  

 

http://www.langoraslakten.org/
mailto:ordf@langoraslakten.org


DAGORDNING ÅRS-/SLÄKTMÖTE   

Föreningen Långörasläkten 2022 

16 juli , kl 10.30 Torhamns Församlingshem 

 

§ 1 Välkomnande 

§ 2 Närvarolängd samt röstlängd 

§ 3  Släktmötets behöriga utlysande 

§ 4 Behandla styrelsens och revisorernas berättelser 

§ 5 Besluta angående ansvarsfrihet för styrelsen 

§ 6 Val av ordförande, samt fyra övriga ledamöter jämte och en suppleant för styrelsen 

§ 7 Val av en revisor jämte revisorsuppleant 

§ 8 Fastställa funktionärernas sammanlagda arvode 

§ 9 Fastställa budget 

§ 10 Behandla övriga ärenden som hänskjutits till släktmötet. 

§ 11 Mötets avslutande 

 

Verksamhetsberättelse  

Föreningen har sedan årsmötet 2018 haft 4 styrelsemöten före utbrottet av covid-19. Efter utbrottet 

har i princip all verksamhet avstannat. Planerade kurser i släktforskning ställdes in. Under covid tiden 

har 3 styrelsemöten hållits varav ett fysiskt övriga via per caspulam.  

Under perioden har styrelsen besökt det lots-museum som inrättats av och hos Håkan Bergström på 

Långören.  

Under 2021 påbörjades ett arbete med att elektroniskt uppdatera  medlemsregistret, ett arbete som 

pågår.  

Styrelsen hade ett nytt uppstarts möte I Karlskrona i april 2022, då verksamheten officellt öppnades 

upp igen.  

// Daniel Norrgård Darelli 

 

 



 

 

Om Du betalar via internetbank, så ange Ditt namn, och sedan skicka oss ett e-mail på 

styrelsen@langoraslakten.org med Dina och ev. familjen uppgifter.  

Du anger också vilket år som inbetalningen avser.  

Du kan alltså även betala glömda avgifter från föregående år (2020, 2021). 

 

Tack för Ditt stöd ! 

 

 

 

 

(Målning av Olle Bergåse) 

Föreningen Långörasläkten 

Medlemsavgift Enskild 50 kr Ange namn, adress, födelsedatum 
Medlemsavgift familj 75 kr Vid familj ange allas namn o födelsedatum 
Ständig Medlem   600 kr (om du betalar via internetbank, skicka då ett  mail till  
   styrelsen@langoraslakten.org med dina /familjens uppgifter) 

5418-8354 

mailto:styrelsen@langoraslakten.org
mailto:styrelsen@langoraslakten.org

