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Protokoll fört vid styrelsemöte för Västerbergslagens släktforskare.
Tisdagen den 6 oktober 2020.
Lokal: Östra Storgatan 30, Ludvika
Närvarande:
Solveig Bransell
Åke Boman
BrittMarie Forsberg
Kristina Vinkler
Doris Jansson
Håkan Stark
Kristina Parmlind
Lilian Bergström
Frånvarande:
Ulla Lestander

ordförande
kassör
sekreterare
medlemsansvarig
studieorganisatör
materialansvarig
ledamot
ledamot
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 1 september 2020 godkänns och läggs till
handlingarna.
2. Beslutsfrågor.
a) Medlemsavgifter för nästa år/Budget.
Beslut togs att avgiften för medlemsavgift samt nyckeltagg, skall vara oförändrad 2021.
b) Arrangemanget halvårsmöte/handling osv.
Vid mötesarrangemang kommer avgiften för fika hädanefter vara 20 kronor per person.
c) Föreläsare.
Pga återbud blir det en annan föreläsare, nämligen Johannes Graaf ifrån Södra Dalarne Tv.
Han ska berätta och visa film från trakterna här runt omkring.
d) Tider för återstående styrelsemöten i år.
Det blir den 2 november och den 7 december.
e) Kjell Vadfors skrifter.
Styrelsen ska ta en dag i januari och gå igenom materialet med Anna-Karin Andersson.
3. Ekonomi.
Åke redovisar att tillsammans på plusgirokontot och i handkassan finns det 70.000 kronor.
4. Kommande verksamhet under hösten.
Halvårsmötet blir torsdagen den 22 oktober, och lördagen den 14 november är det inplanerat
ett DNA cafe.
5. Rapporter.
a) Förbundets stämma och konferens.
Kristina P informerade lite om detta.
b) Studieverksamheten.
Dom flesta cirklarna är i gång nu enligt Doris.
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c) Medlemsansvarig.
Kristina V berättade att den skänkta forskningen från Sol-Britt är nu genomgådd och står i
våra hyllor. Medlemsantalet just nu är ca 330 stycken.
d) Tidningen.
Ulla har meddelat att december numret av tidningen är så gott som klart.
e) Hemsidan.
Kristina P lägger in nyheter eftersom, det är dock nu ganska lugnt på aktiviteterna.
f) Utflykten.
Det blev en lyckad utflykt till Norn där 25 personer deltog.
g) Övriga rapporter.
Håkan har skaffat en gatupratare med vår logga på.
Ancestry utgår i oktober, vi ska skaffa ett nytt abbonnemang.
6. Övriga frågor.
Jan-Henrik Marinder har skickat gamla skolkort från Persbo skola till Solveig,
han vill ha hjälp med att identifiera personerna på bilderna.
Åke tar med dom till byalaget i Gräsberg.
Håkan skall köpa in dom nya böckerna Inlåsta samt Kyrkoforska.
7. Nästa sammanträde.
2020-11-02 kl: 18.45
8. Avslutning.
Solveig förklarade mötet avslutat.
………………………
BrittMarie Forsberg
Sekreterare
Justeras:
…………………………
Solveig Bransell
Ordförande
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