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Protokoll fört vid styrelsemöte för Västerbergslagens släktforskare.                                                

Tisdagen den 12 januari 2021.      

Lokal: Östra Storgatan 30, Ludvika 

Närvarande: 

Solveig Bransell                                          ordförande    

Åke Boman                                                 kassör                     

BrittMarie Forsberg                                    sekreterare                                                                        

Kristina Vinkler                                          medlemsansvarig                                                                  

Doris Jansson                                              studieorganisatör                                                           

Lilian Bergström                                         ledamot 

Ingvar Bransell                                            valberedningen 

 

Frånvarande: 

Kristina Parmlind                                        ledamot 

Håkan Stark                                                materialansvarig 

Ulla Lestander                                             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 2 november 2020 godkänns och läggs till 

handlingarna. December månads styrelsemöte blev inställt p.g.a försiktighetsåtgärder 

angående Covid 19. 

 

2. Beslutsfrågor.     

     a) Verksamhetsplan. 

Styrelsen har gått igenom verksamhetsplanen för 2021-2022 och har reviderat vissa saker      

och sedan godkänt den. 

     b) Ändringar i planeringen jan/feb. p.g.a pandemin? 

 Släktforskningens dag samt berättarkvällen är inställd.                                                             

Styrelsen tar ett beslut på februari  mötet om vi ska ha årsmötet som planerat eller om vi ska    

ändra datumet för det.  

     c) Planering av kommande verksamhet.  

     Styrelsen tittar på olika ideer inför jubileumsåret, men kan i nuläget inte boka någonting. 

      

3. Ekonomi. 

På kontot finns just nu  96.000 kronor. Föreningen har fått ett bidrag från ABF på 10.900 

kronor till arrangemang och studieverksamheten. 

 

4. Valberedningen. 

    Valberedningen deltar med Ingvar Bransell.  

En nominering har inkommit till valberedningen till platsen i styrelsen efter Kristina    

Parmlind, det är Nancy Borgström och hon har tackat ja. 

    Ingvar Bransell står till förfogande för omval till valberedningen. 

    Det fattas två ledamöter till valberedningen, dessa ska styrelsen ta fram till årsmötet. 
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5. Förslag på ny ansvarig för hemsidan efter Kristina P. 

    Eftersom Kristina slutar behövs det en ny person som ansvarar för detta. 

 

   6. Rapporter. 

a) Studieverksamheten. 

Direktiven ifrån ABF är att inga cirklar får starta före den 24 januari, samt att i nuläget får 

det högst vara 8 personer i lokalen samtidigt enligt länsstyrelsen. 

     b) Medlemsansvarig. 

      Det är 330 medlemmar nu samt 5 hedersmedlemmar.  

      Det har varit efterfrågan på USB minnen och skivor med diverse material på.  

Föreningen har hyrt ett bord och sålt skänkta saker på Biggans loppis, det inbringade 2.300     

kronor. 

      Om någon vill skänka saker (dock ej möbler) till nästa loppis, så kontakta Kristina Vinkler.  

      c) Tidningen. 

      Beslut har tagits att det ska vara en annan logga på tidningen under jubileumsåret. 

      Redaktionen samlar in material som berör jubileumet. 

      d) Materialansvarig. 

      Inget att rapportera eftersom Håkan är frånvarande.  

      e) Hemsidan. 

      Kristina skall uppdatera hemsidan med aktuell information. 

      f) DNA café. 

Peter Nivong hade ett digitalt informations möte p.g.a covid 19 restriktionerna, det blev    

lyckat för dom mötesdeltagare som var i lokalen. 

      g) Övrigt. 

Tidningar från andra släktforskarföreningar som kommer digitalt, finns nu inlagda  i    

mappar på skrivbordet i datorn längst fram vid kartstället. 

        Solveig har fyllt på förbandslådan. 

Vår tidning Släktforskaren nr 1-100 finns att köpa på en cd skiva. Kristina V har ett 

förslag   på att vi kanske skulle fortsätta nu med tex nr 101-150 men lägga dom på USB   

minnen .  

         Hon rådfrågar Håkan om detta. 

        

   7.  Nästa sammanträde. 

        2021-02-02 kl: 18.00 

 

   8.  Avslutning. 

        Solveig  förklarade mötet avslutat.                                                                                             

 

 

        …………………………….. 

        BrittMarie Forsberg 

        Sekreterare 

 

        Justeras: 

       

       ………………………………   

         Solveig Bransell 

         Ordförande                                                                                                                                       
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