
 

                                2021-06-12  

_________________________________________________________________________________________________ 

Västerbergslagens Släktforskare  www.genealogi.se/dalarna/ludvika.htm 

 

Östra Storgatan 30, 771 53 Ludvika 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Västerbergslagens släktforskare.                                                

Tisdagen den 1 juni 2021.      

Lokal: Östra Storgatan 30, Ludvika 

 

Närvarande: 

Solveig Bransell                                          ordförande    

Åke Boman                                                 kassör                     

BrittMarie Forsberg                                    sekreterare                                                                        

Kristina Vinkler                                          medlemsansvarig                                                                   

Håkan Stark                                                 materialansvarig 

Lilian Bergström                                         ledamot 

Ulla Lestander                                             ledamot 

Nancy Borgström                                        ledamot 

 

Frånvarande: 

Doris Jansson                                              studieorganisatör 

 

1. Procedurfrågor. 

    a) Mötets öppnande. 

    Ordförande Solveig Bransell förklarar mötet öppnat.                                                                  

    b) Dagordning.  

    Den föreslagna dagordningen godkänns.  

    c) Föregående mötesprotokoll. 

Mötesprotokollet från styrelsemötet den 4 maj 2021 godkänns och läggs till handlingarna.  

 

2. Beslutsfrågor.     

     a) Vilka föreningar skall bjudas till middagen i oktober ? 

Styrelsen har diskuterat ett antal föreningar, som kommer att få en inbjudan utskickad till                    

sig i augusti. Stina och Johanna på ABF kommer att bli bjudna på middagen av föreningen. 

     b) Vem ordnar inbjudan? 

     BrittMarie gör iordning en inbjudan och Solveig tar fram adresserna till diverse föreningar. 

     c) Ska vi uppmärksamma Dan Andersson veckan ? 

Veckan infaller from 31 juli tom 7 augusti, men föreningen kommer inte att delta med                         

något arrangemang. 

     

3.  Information. 

     Släktforskardagarna kommer i år att vara via Zoom. Från föreningen bör 2 personer närvara. 

 

4. Ekonomi. 

Åke informerar att på vårt konto finns just nu  97.000 kronor.  

 

 5. Rapporter 

     a) Årsmötet. 

     Mötet hölls ute på Gammelgården och 21 medlemmar deltog.  

En ny ledamot valdes in styrelsen det är Nancy Borgström, samt ett nyval gjordes i       

valberedningen och det blev Conny Ohlsson.  

Den inbokade föreläsningen om Ulrika kyrkas historia av Torbjörn Claesson blev inställd    

pga corona restriktionerna. 
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b) Studieverksamheten/lista på kö nybörjare. 

     Ingen rapport om detta pga av att Doris är frånvarande.  

     Eventuellt kommer Åke att starta upp en nybörjarkurs i höst. 

     

 c) Medlemsansvarig/loppisansvarig. 

     Det är fortfarande 9 medlemmar som ej har betalat sin årsavgift. 

Totalt har loppisförsäljningen hittills inbringat 4110 kr. Det blir nu ett uppehåll med        

försäljningen över sommaren, sedan startar vi upp i höst igen. Eftersom försäljningen har gått      

bra behöver vi få in flera skänkta saker som vi kan sälja, kontakta Kristina för leverans. 

     d) Tidningen. 

     Materialet för nästa nummer av tidningen är klart. 

     e) Materialansvarig. 

     Samtliga datorer är uppdaterade. 

     f) Hemsidan. 

     Kristina Parmlind fortsätter med hemsidan.  

     Styrelsen tar kontakt med hemsidans grundare Daniel, för att få hjälp med nya fotoflikar .     

 g) Övrigt. 

       Ulla föreslår ett inköp av boken Grufmanstorp, Hemmanet, Människorna, Historien  

       av Bengt Grufman. Styrelsen beslutar att köpa in boken. 

       Solveig berättar att utflykten till Finngården Skifsen var lyckad, 22 personer deltog.  

        

6.  Nästa sammanträde. 

     2021-08-03 kl: 18.00 

 

 7.  Avslutning. 

      Solveig  förklarade mötet avslutat.                                                                                             

 

 

        ……………………… 

        BrittMarie Forsberg 

        Sekreterare 

 

        Justeras: 

       

         ………………………… 

        Solveig Bransell 

        Ordförande                                                                                                                                       
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