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Protokoll fört vid styrelsemöte för Västerbergslagens släktforskare.                                                

Tisdagen den 2 februari 2021.      

Lokal: Östra Storgatan 30, Ludvika 

 

Närvarande: 

Solveig Bransell                                          ordförande    

Åke Boman                                                 kassör                     

BrittMarie Forsberg                                    sekreterare                                                                        

Kristina Vinkler                                          medlemsansvarig                                                                  

Doris Jansson                                              studieorganisatör                                                           

Håkan Stark                                                materialansvarig 

Ulla Lestander                                            ledamot 

Kristina Parmlind                                       ledamot 

 

Frånvarande: 

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 12 januari 2021 godkänns och läggs till 

handlingarna.  

 

2. Beslutsfrågor.     

     a) Årsmötet. 

Årsmötet är uppskjutet till senare pga corona restriktionerna, styrelsen tar ett beslut på mars 

mötet om ett eventuellt nytt datum för att ha årsmötet. 

     b) Utflykter,planering. 

     Diverse planering diskuterades, bland annat en eventuell utflykt till Finngården i Skifsen. 

     c) Öppet hus. 

     Det är framflyttat till ett senare tillfälle. 

     d) Rötterbokhandeln. 

Håkan ska beställa hem en ny bok om Svenska kvinnor, samt Sveriges befolkning 2000 på    

USB minne. 

     e) Föreläsare. 

Styrelsen har varit i kontakt med några olika föreläsare, men avvaktar med bokning av dessa 

eftersom vi för tillfället har restriktioner på antalet deltagare vid en föreläsning.  

Lennart Elg/ Gravendal, Erik Bransell / ölbryggning förr, Lennart Palm /gamla gravvalv,     

Leif Mörkfors / forskar i olika tvprogram tex Det sitter i väggarna är tex tillfrågade. 

 

3. Ekonomi. 

Åke redovisar att på kontot finns det 113.000 kronor. Vår förening har fått ett bidrag från 

Ludvika kommun på 10.000 kronor.  
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4. Rapporter. 

    a) Dalasamverkan. 

    Det blir ingen Dalavecka i år, så vi får satsa på att det blir av 2022 istället. 

    b) Studieverksamheten. 

    Doris informerar om att det är 7 cirklar igång nu i Ludvika. 

    c) Medlemsansvarig. 

Det finns några obetalda medlemsavgifter fortfarande, en sammanställning skall göras  

senare. 

    d) Tidningen. 

    Redaktioner sammanställer materialet inför det nya numret av Släkforskaren.  

Dom tittar även tillbaka på om det finns medlemmar kvar som har varit med sedan starten    

1981. 

    e) Materialansvarig. 

    Håkan har gått igenom alla datorer inför cirkel starten.  

Han har också lagt in Släktforskaren nr: 101-150 på USB minnen som finns till försäljning.   

Dom kostar 200 kronor, medlemspriset är 150 kronor.  

    f) Hemsidan. 

    Kristina P uppdaterar sidan allt eftersom det kommer in något nytt.  

    g) Övrigt. 

I lokalen finns det en uppmärkt hylla med Nyheter att läsa, där finns dom senste böckerna 

som föreningen har köpt in. 

    Föreningens försäljning på Biggans loppis fortsätter med start den 1 april.  

Kontakta Kristina V om man vill skänka något som föreningen kan sälja, kläder och möbler       

undanbedes dock. 

     

 

5. Nästa sammanträde. 

    Tisdagen 02-03-2021 kl:18.00. 

 

 6. Avslutning.  

     Solveig förklarade mötet avslutat.  

         

 

 

        …………………………….. 

        BrittMarie Forsberg 

        Sekreterare 

 

        Justeras: 

       

       ………………………………   

         Solveig Bransell 

         Ordförande                                                                                                                                       
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