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Protokoll fört vid styrelsemöte för Västerbergslagens släktforskare.                                                

Tisdagen den 5 maj 2020.      

Lokal: Östra Storgatan 30, Ludvika 

 

Närvarande: 

Solveig Bransell                                           ordförande    

Åke Boman                                                  kassör                     

BrittMarie Forsberg                                     sekreterare                                                                        

Kristina Vinkler                                           medlemsansvarig                                                                  

Doris Jansson                                              studieorganisatör                                                           

Kristina Parmlind                                        ledamot     

Ulla Lestander                                             ledamot 

Lilian Bergström                                         ledamot 

 

Frånvarande :                                                                                                                                     

Håkan Stark                                                 materialansvarig 

 

1. Procedurfrågor. 

    a) Mötets öppnande. 

    Ordförande Solveig Bransell förklarar mötet öppnat.                                                                  

    b) Dagordning.  

    Den föreslagna dagordningen godkänns.  

    c) Föregående mötesprotokoll. 

Mötesprotokollet från styrelsemötet den 10 mars 2020 godkänns och läggs till handlingarna.  

April månads styrelsemöte blev inställt p.g.a försiktighetsåtgärder angående Covid 19.  

2. Beslutsfrågor.     

     a) Avtalet med ABF. 

Nya avtalet med ABF är klart. Solveig och Åke bokar en träff med ABF för att diskutera 

ersättningen för studietimmarna samt ersättning för diverse utlägg.                                     

Det ska göras efter vårterminen respektive höstterminen av studiecirklarna. 

     b) Inventarielista. 

     Ulla, Åke och Håkan ska göra en sammanställning på våra inventarier. 

     c) Hemsidan. 

Inloggnings sidan är nu borttagen eftersom vi inte har något inlagt där, däremot finns  

föreningens stadgar tillgängliga nu. 

     d) Microfiche korten. 

Korten är nedpackade och ska lämnas tillbaka till Länsarkivet, eftersom vi har haft dom till       

låns bara. 

     e) Postpåsar. 

     Medlemstidningen ska skickas i en plastpåse för att få ett billigare porto. 

3. Ekonomi. 

    Det finns 81.633 kr på plusgiro kontot. 

    Solveig och Åke står nu som firmatecknare hos Nordea. 

    Åke har sökt bidrag från Smedjebackens kommun för föreningsverksamheten som blir 2021. 

4. Kommande verksamhet. 

    a) Utflykt. 

Med reservation för att dagsläget är ett annat då än nu, så är Lördagen den 19 september    

inbokad för en utflykt till Norns Bruk. 
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 b) Halvårsmöte. 

Med reservation för att dagsläget även här är förändrat, så är mötet inbokat till Torsdagen       

den 22 oktober. 

Eventuellt kan det bli en berättarkväll i november samt ett cafe tillfälle också med en DNA     

föreläsning av Peter Nivong. 

 

 5. Rapporter. 

a) Arkivering. 

Kristina fotsätter att arkivera pärmar och övrigt material. 

     b) Hemsidan. 

     Kristina uppdaterar sidan eftersom det blir aktuellt med någon förändring eller nyheter. 

     c) Tidningen. 

      Ulla informerar om artiklar och information som kommer med i kommande nummer.  

     d) Studiecirklarna. 

      Doris meddelar att alla cirklar inte kunde fullföljas p.g.a Covid 19. 

      Det har varit 12 cirklar igång under våren i Ludvika / Smedjebacken. 

    6. Fri diskussion. 

      Dan Andersson veckan är inställd, likaså Släktforskardagarna i Skövde och Dalaveckan. 

      

      2021 har föreningen 40 års jubileum !  

Nu är ju många av årets aktiviteter tyvärr inställda, så vi får fokusera på att tänka till vad        

vi kan göra för aktiviteter när vi har vårt jubileumsår.  

Förslag finns på att ta hit föreläsarna Leif Mörkfors och Lennart Palm eftersom det blev         

inställt när vi tidigare hade bokat dom. 

   

    Det är fritt fram att komma med ideér och förslag på hur, vart , när vi ska fira detta jubileum. 

    

    Kom ihåg! Efter regn kommer solsken ! 

Även om det är lite tungt just nu för föreningen och våra medlemmar, så får vi ladda om så  

att det blir en fullspäckad släktforskar framtid. 

       

 

    7.  Nästa sammanträde. 

      2020-08-04, kl: 18.00. 

      Juni mötet ställs in av en enig styrelse. 

 

     8.  Avslutning. 

      Solveig  förklarade mötet avslutat.                                                                                             

 

 

        ……………………… 

        BrittMarie Forsberg 

        Sekreterare 

 

        Justeras: 

       

         ………………………… 

        Solveig Bransell 

        Ordförande                                                                                                                                       
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