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Protokoll fört vid styrelsemöte för Västerbergslagens släktforskare.
Tisdagen den 2 mars 2021.
Lokal: Östra Storgatan 30, Ludvika
Närvarande:
Solveig Bransell
Åke Boman
BrittMarie Forsberg
Kristina Vinkler
Doris Jansson
Håkan Stark
Ulla Lestander
Kristina Parmlind
Lilian Bergström

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 2 februari 2021 godkänns och läggs till
handlingarna.
2. Beslutsfrågor.
a) Årsmötet.
Under rådande omständigheter skjuter styrelsen upp årsmötet till lördagen den 29 maj,
kl:14.00. Plats / lokal meddelas senare på hemsidan och i fb gruppen.
b) Verksamhetsberättelse / verksamhetsplan / bokslut.
Solveig har sammanställt en verksamhetsberättelse och en verksamhetsplan som styrelsen
har godkänt.
Även bokslutet för föreningen är klart.
c) Släktforskardagarna.
Den 13-15 augusti avlöper dagarna i Göteborg.
Eventuellt blir det digitalt istället pga Covid 19.
3. Ekonomi.
På föreningens konto finns idag 112.000 kronor.
4. Städning av lokalen.
Solveig samt två andra personer skall storstäda släktforskarlokalen.
5. Kandidater till valberedningen.
Ingvar Bransell och Conny Olsson ställer upp som förslag på kandidater till valberedningen.
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6. Rapporter.
a) Styrelserummet.
Hyresvärden har satt upp två nya armaturer i taket, och tagit bort de gamla eftersom en hade
ramlat ner.
b) Utflykt.
Den 15 maj blir det en utflykt till Finngården, Skifsen.
c) Studieverksamheten.
7 studiecirklar är nu i gång i Ludvika.
Doris har tittat på ett eventuellt utflyktsmål till Sätra Brunn.
d) Medlemsansvarig.
Det har blivit 2 nya medlemmar i föreningen.
Fortfarande finns det medlemmar som inte har betalat sin medlemsavgift.
e) Tidningen.
Det fylls på med material till tidningen, Anders Winroth skall bland annat bidra med en
artikel om föreningens begynnelse.
Vi skall ha en kampanj för försäljning av vår tidning. Om man är medlem kan man köpa
Släktforskaren nr:1-150 (på ett USB minne) för 250 kronor, icke medlem får betala 350
kronor.
f) Materialansvarig.
Alla datorer är nu uppdaterade.
g) Hemsidan.
Sidan uppdateras fortlöpande vart eftersom det kommer in nya aktuella saker.
h) Övrigt.
Det har kommit en inkomstdeklaration från Skatteverket till föreningen. Åke ska ansöka om
att få 5 års befrielse att lämna inkomstdeklaration.
Kristina påminner om att hon tar emot skänkta saker till vår loppisförsäljning.
Ulla ska göra en ny kaffelista till styrelsen.
7.Nästa sammanträde.
Tisdagen 06-04-2021 kl:18.00.
6. Avslutning.
Solveig förklarade mötet avslutat.

……………………………..
BrittMarie Forsberg
Sekreterare
Justeras:
………………………………
Solveig Bransell
Ordförande
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