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Protokoll fört vid styrelsemöte för Västerbergslagens släktforskare.                                                

Tisdagen den 10 mars 2020.      

Lokal: Östra Storgatan 30, Ludvika 

 

Närvarande: 

Solveig Bransell                                           ordförande    

Åke Boman                                                  kassör                     

BrittMarie Forsberg                                     sekreterare                                                                        

Kristina Vinkler                                           medlemsansvarig                                                                  

Doris Jansson                                              studieorganisatör                                                          

Håkan Stark                                                 materialansvarig                                                                                   

Kristina Parmlind                                        ledamot     

Ulla Lestander                                             ledamot 

 

Frånvarande :                                                                                                                                     

Lilian Bergström                                         ledamot          

 

1. Procedurfrågor. 

    a) Mötets öppnande. 

    Ordförande Solveig Bransell förklarar mötet öppnat.                                                                  

    b) Dagordning.  

    Den föreslagna dagordningen godkänns.  

    c) Föregående mötesprotokoll. 

Mötesprotokollet från styrelsemötet den 4 februari 2020 godkändes på årsmötet av tidigare 

ordförande Jan-Henrik Marinder och läggs till handlingarna.  

Protokollet ifrån årsmötet den 27 februari 2020 godkännes av mötesordförande Roland 

Randström, samt Håkan Andersson och SvenErik Nord. 

2. Beslutsfrågor.     

     a) Vice ordförande. 

     Ulla Lestander är vald av styrelsen till vice ordförande. 

     b) Firmatecknare. 

     Firmatecknare i föreningen är ordförande Solveig Bransell och kassören Åke Boman.  

     c) Avtal ABF. 

 Solveig ska träffa ABF för att förhandla om avtalet, vi får mindre bidrag från dom i år.            

Vi bör sedan omförhandla 2021s avtal före höstmötet 2020. 

    d) Hedersmedlem. 

    Jan-Henrik Marinder är invald som hedersmedlem av styrelsen. 

    e) Dalasamverkan lördagen den 14 mars. 

Kristina, Kicki och Solveig kommer att delta och informera om vår dag den 7 juli i       

Släktforskningsveckan. 

     f) Nominera och motionera till förbundsstyrelsen. 

     Den 31 mars är sista inlämningsdagen till detta . 

3. Ekonomi. 

    Det finns 83 937,33 kr på plusgiro kontot. 

Styrelsen har tagit ett beslut på att Solveig har beslutsrätt för diverse inköp under 2000 kr,    

överstiger den summan ska det tas upp med styrelsen. 

 4. Kommande verksamhet. 

    a) Berättarkväll. 

    Det blir på torsdagen den 19 mars i ABFs vardagsrum, Saxdalingarna kommer dit och spelar. 
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    b) Föreläsning. 

Lennart Palm berättar om sitt intresse för gamla gravvalv, torsdagen den 16 april vid ABF.           

c) DNA café. 

    Förslag finns på att boka Peter Nivong till vår lokal i september. 

 

 5. Rapporter. 

a) Årsmötet. 

Mötet blev välbesökt och Janne Jansson föreläste om den skogsfinska invandringen.  

     b) Släktforskarcafé. 

     Det kom 15 personer och vi fick 2 personer som anmälde sig till en nybörjarcirkel. 

     c) Försäkring. 

     Åke informerade om vår försäkring Dina.  

     Håkan skall göra en inventeringsförteckning över vad som finns i lokalen. 

     d) Hemsidan. 

     Kristina ska lägga ut föreningens stadgar på sidan. Vi måste göra mer reklam för den. 

     e) Tidningen. 

     Den nya tidningen är precis tryckt och klar. 

.    f) Arkivering. 

Gamla styrelseprotokoll ska arkiveras på länsarkivet. Kristina tar kontakt med dom för att      

undersöka deras avtal.  

6. Fri diskussion. 

Ulla önskar en låsbar brevlåda utanför vår lokal, vi köper in det.  

Håkan och Lars Olofsson har ordnat med dörren, så nu kan man se vems nyckeltagg det är 

som har användts. 

Iordningställande och städning av styrelserummet diskuterades. Gamla kartor skall tas fram 

och märkas upp så att flera får ta del av dessa.  

 8.  Nästa sammanträde. 

      2020-04-07, kl: 18.00. 

       

   9.  Avslutning. 

      Solveig  förklarade mötet avslutat.                                                                                             

 

 

        ……………………… 

        BrittMarie Forsberg 

        Sekreterare 

 

        Justeras: 

       

         ………………………… 

        Solveig Bransell 

        Ordförande                                                                                                                                       
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