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Protokoll fört vid styrelsemöte för Västerbergslagens släktforskare.                                                

Tisdagen den 6 april 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 

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 2 mars 2021 godkänns och läggs till handlingarna.  

 

2. Beslutsfrågor.     

     a) Planering inför hösten. 

     Styrelsen har diskuterat preliminära datum för verksamheten i höst. 

     Lördag den 11 / 9 öppet hus i vår lokal. 

     Torsdag den 16 / 9 föreläsning av Lennart Palm på ABF.  

     Lördagen den 2 / 10 föreningen firar 40 års jubileumet på Gammelgården. 

     Torsdagen den 28 / 10 höstmöte på ABF. 

     Torsdagen den 11 / 11 berättarkväll. 

     b) Kjell Vadfors samlingar. 

Samlingarna ligger på nätet under Grangärde hembygdsförening, det skall även läggas en     

länk dit ifrån vår hemsida. 

     c) Inköp. 

     En sladdlös dammsugare samt ``gästtofflor ´´skall köpas in till lokalen. 

 

3. Information från förbundet 

Förbundet diskuterar eventuella förändringar angående upplägget och datumet för framtida 

Släktforskardagar. I år blir dagarna digitala. 

 

4. Ekonomi. 

Föreningen har idag 107.572 kronor på kontot.  

 

5. Fler kandidater till valberedningen. 

    Styrelsen har beslutat att det räcker med två kandidater till valberedningen. 
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6. Rapporter. 

    a) Årsmötet. 

    Mötet har sedan tidigare reserverats till lördagen den 29 maj på Gammelgården. 

   

   b) Studieverksamheten. 

    Några cirklar pågår fortfarande och några cirklar har inte startat alls i år pga covid 19. 

     

   c) Medlems/loppisansvarig. 

 De medlemmar som fortfarande inte har betalat in sin medlemsavgift kommer att få en sista 

påminnelse på mail. Några medlemmar har betalat in avgiften två gånger, den ena summan 

kommer då att överföras som medlemsavgiften för år 2022. 

Försäljningen på Biggans loppis går bra, det kommer in mer skänkta saker så vi fortsätter      

med försäljningen. Det är öppet på tordag-lördag och vi har hyllan som är märkt med   

nummer 12. 

  

  d) Tidningen. 

Material finns till nästa tidning. Men redaktionen önskar fler bidrag på foton och berättelser      

från starten på föreningen 1981, till kommande nummer av jubileumsårets tidningar.  

    Gärna någon berättelse från de medlemmar som har varit med sedan starten! 

     

  e) Materialansvarig. 

    Samtliga datorer är uppdaterade. 

    

  f) Hemsidan. 

    Fortlöpande uppdatering sker på hemsidan . 

    

  g) Övrigt. 

    ABFs årsmöte den 15 april blir digitalt, Ulla deltar på detta. 

En epostlista skall sammanställas på samtliga medlemmar för att underlätta kontakten med   

medlemmarna. 

 

 7.Nästa sammanträde. 

   Tisdagen 2021-05-04 kl:18.00. 

 

 6. Avslutning.  

     Solveig förklarade mötet avslutat.  

         

 

 

        …………………………….. 

        BrittMarie Forsberg 

        Sekreterare 

 

        Justeras: 

       

       ………………………………   

         Solveig Bransell 

         Ordförande                                                                                                                                       
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