2020-11-07

Protokoll fört vid styrelsemöte för Västerbergslagens släktforskare.
Måndagen den 2 november 2020.
Lokal: Östra Storgatan 30, Ludvika
Närvarande:
Solveig Bransell
Åke Boman
BrittMarie Forsberg
Kristina Vinkler
Doris Jansson
Lilian Bergström
Ulla Lestander
Ingvar Bransell

ordförande
kassör
sekreterare
medlemsansvarig
studieorganisatör
ledamot
ledamot
valberedningen

Frånvarande:
Kristina Parmlind
Håkan Stark

ledamot
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 6 oktober 2020 samt protokollet från halvårsmötet
den 22 oktober 2020, godkänns och läggs till handlingarna.
2. Beslutsfrågor.
a) DNA café.
Lördagen den 14 november kl:10-14, håller vi öppet i vår lokal för DNA caféet.
b) Verksamhet januari, februari 2021.
Släktforskningens dag är den 16 januari.
Torsdagen den 4 februari blir det berättar kväll och före underhåller Janne Wallman med
Saxdalingarna.
Årsmötet blir på torsdagen den 25 februari. Föreläsare före mötet är Torbjörn Claesson som
berättar om Ulrika kyrkas historia.
3. Ekonomi.
Föreningens ekonomi ser bra ut. Det finns 58.891 kronor på kontot.
4. Valberedningen.
Valberedningen deltar med Ingvar Bransell.
Valberedningen informerar att Kristina Parmlind frånsäger sig omval.
Nominering till ny ledamot mottages av valberedningen.
Åke Boman har tacka ja till omval som kassör för 2 år.
Kristina Vinkler och Ulla Lestander tackar ja till omval för 2 år.
Valberedningen har klart med revisorer till årsmötet.
5. Verksamhetsplan.
Solveig har lämnat ett förslag som styrelsen ska läsa igenom till nästa styrelsemöte.
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6. Rapporter.
a) Förbundets stämma och konferens.
Protokoll finns att läsa i lokalen.
b) Studieverksamheten.
För närvarande är det 11 cirklar i Ludvika och 4 cirklar i Smedjeacken.
c) Medlemsansvarig.
Det har blivit 2 nya medlemmar sedan förra mötet.
Kristina skall köra upp lådorna med gamla mikrofilmer till Länsarkivet.
Eftersom föreningen inte har kunnat delta på något loppis i år kommer vi att hyra ett bord
på Biggans loppis, Kristina lämnar dit saker för försäljning.
d) Tidningen.
Det finns mycket material till tidningen, nästa nummer är fullt.
e) Hemsidan.
Vi behöver en ny person som kan ta hand om hemsidan eftersom Kristina avgår nästa år,
styrelsen har diskuterat eventuella förslag.
f) Höstmötet.
Till kvällens möte kom 29 personer.
Johannes Graafs filmvisning före mötet blev populärt, likaså smörgåstårtan till kaffet.
g) Övriga rapporter.
Peggy Berglind har skänkt en uppdaterad bok om Bergsmännen.
Föreningen får en apparat för microfiche kort, Ulla hämtar den på Väderbacken.
7. Nästa sammanträde.
2020-12-07 kl: 18.30
8. Avslutning.
Solveig förklarade mötet avslutat.
………………………
BrittMarie Forsberg
Sekreterare
Justeras:
…………………………
Solveig Bransell
Ordförande
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