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Östra Storgatan 30, 771 53 Ludvika 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Västerbergslagens släktforskare.                                                

Tisdagen den 4 augusti 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 

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 5 maj 2020 godkänns och läggs till handlingarna.  

 

2. Beslutsfrågor.     

     a) Ombud till Informationskonferens den 5 september och Riksstämman den 12 september. 

     Mötet är digitalt på Zoom och Kristina Parmlind deltar på det. 

     b) Motioner till stämman. 

     Styrelsen går igenom dessa till nästa styrelsemöte i september. 

     c) Inkomna foton från Hans Engström. 

    Dessa foton kommer att lämnas till Norrbärke hembygdsförening. 

    Hans forskning om b.l.a Brännströms släkten kommer att finnas i en pärm i vår lokal. 

 

3. Ekonomi. 

Det finns ca 77.000 kr på plusgiro kontot nu. Föreningen har fått ett bidrag från ABF på   

15.600 kr, det täcker kostnaden för bl.a vår hyra, bredband och föreläsningarna som vi har 

haft. 

 

4. Kommande verksamhet. 

    a) Utflykt. 

    Det blir lördagen den 19 september till Norns Bruk, anmälan senast den 10 september. 

    b) Halvårsmöte 

Torsdagen den 22 oktober är det mötet, Lennart Elg kommer eventuellt och föreläser om       

smeder och emigranter. Pga corona restriktioner så kan högst 20 personer (förutom styrelsen) 

delta denna kväll. Anmäl deltagande senast 15 oktober till Solveig eller Doris. 

    c) Berättarkväll. 

    Det är framflyttat till nästa år. 

    d) DNA café. 

    Peter Nivong kommer till lokalen den 14 november mellan kl 10-14 och svarar på frågor.  
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5. Rapporter. 

a) Arkivering. 

Kristina fortsätter med arkiveringen i höst. 

     b) Hemsidan. 

     Sidan uppdateras eftersom höstens verksamheter blir klara. 

     c) Tidningen. 

     Nästa nummer kommer ut i september, sammanställning av diverse material pågår. 

     d) Sammanställning inventarier. 

     Åke har gjort klart en lista på våra inventarier. 

     e) Studieverksamheten. 

     Cirkelledarna ska fråga sina deltagare om dom vill gå som vanlig i sin grupp.  

     Alternativet är annars att gruppen delas och deltagarna går varannan vecka. 

     f) Medlemsansvarig. 

Kristina Vinkler berättar att föreningen har nu 336 medlemmar varav 5 är        

hedersmedlemmar. 

     g) Släktutredning från SolBritt. 

SolBritts forskning är skänkt till föreningen och Kristina Vinkler ska gå igenom och märka      

upp pärmarna, så att den som är intresserad kan ta del av materialet . 

     h) Styrelserummet. 

Ingvar och Solveig har sorterat pärmar, kartor och annat material, så att man nu kan hitta 

bättre i hyllorna.  

    

 6. Fri diskussion. 

     Nästa års jubileum. 

Förslag finns på att ha en stor jubileumsdag på Gammelgården med mat, diverse föreläsare        

och annat. Men att vi även ska synas flera dagar under året bl.a på nationaldagen. 

       

 

   7.  Nästa sammanträde. 

      2020-09-01 kl: 18.00. 

 

   8.  Avslutning. 

      Solveig  förklarade mötet avslutat.                                                                                             

 

 

        ……………………… 

        BrittMarie Forsberg 

        Sekreterare 

 

        Justeras: 

       

         ………………………… 

        Solveig Bransell 

        Ordförande                                                                                                                                       
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