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Östra Storgatan 30, 771 53 Ludvika 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Västerbergslagens släktforskare.                                                

Tisdagen den 3 augusti 2021.      

Lokal: Östra Storgatan 30, Ludvika 

 

Närvarande: 

Solveig Bransell                                          ordförande    

Åke Boman                                                 kassör                     

BrittMarie Forsberg                                    sekreterare                                                                        

Kristina Vinkler                                          medlemsansvarig                                                                   

Håkan Stark                                                 materialansvarig 

Doris Jansson                                              studieorganisatör 

Lilian Bergström                                         ledamot 

Ulla Lestander                                             ledamot 

Nancy Borgström                                        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 1 juni 2021 godkänns och läggs till handlingarna.  

 

2. Beslutsfrågor.     

     a) Deltagare till Riksstämman digitalt. 

     Stämman är den 4 september och Lilian samt Nancy deltar på den. 

     b) Beslut om Microfisch korten. 

Korten har vi tidigare lånat från Håksbergs arkiv, men vi inväntar skriftligt besked från 

arkivet eftersom de inte vill ha tillbaka dem.  Vi avvaktar tillsvidare vad vi skall göra med 

korten, eftersom vi har platsbrist i lokalen. 

     c) Inbjudningarna till jubileet. 

     Inbjudningarna är klara och skickas ut till dom olika föreningarna denna vecka. 

     d) Höstprogrammet. 

     Det planerade programmet för hösten är följande:   

Torsdagen 16 september kommer Lennart Palm till ABFs vardagsrum och berättar om  

sina utgrävningar i olika gravvalv. 

    Lördagen 2 oktober är det jubileumsmiddag för föreningen på Gammelgården. 

    Lördag 16 oktober håller föreningen Öppet hus i vår lokal. 

    Torsdag 28 oktober är det höstmöte i ABFs vardagsrum.  

    Erik Bransell berättar före mötet om Ölets historia från forntid till nutid. 

    Torsdag 11 november hålls det en berättarkväll i ABFs vardagsrum.  

 

3. Ekonomi. 

    På föreningens konto finns nu ca 98.000 kronor.  

 

4. Rapporter. 

    a) Rörbyten i lokalen. 

    Reparationerna i lokalen är nu klara så lokalen kan användas som vanligt. 

http://www.genealogi.se/dalarna/ludvika.htm


 

                                2021-08-09  

_________________________________________________________________________________________________ 

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

 

Östra Storgatan 30, 771 53 Ludvika 

Solveig kontaktar fastighetsägaren för eventuell reducerad hyra av lokalen, pga att 

städningen efter utfört arbete var bristfällig. 

  

    b) Studieverksamheten/ lista på kö för nybörjare. 

     Cirklarna kommer igång igen i september. Några personer står på kö till en nybörjarkurs. 

     c) Medlemsansvarig / loippisansvarig. 

From vecka 33 har VBS åter en hylla med skänkta saker som är till försäljning på   

Biggansloppis. Lämna gärna saker till Kristina Vinkler som har hand om detta.         

     d) Tidningen. 

     Ulla samlar in material med återblick på vad som har hänt dom senaste 40 åren i föreningen. 

     e) Materialansvarig. 

     Datorerna kommer att uppdaters inför cirkelstarten. 

 Håkan undersöker om det finns någon enklare ljudanläggning med mikrofon som 

föreningen kan köpa in och använda vid tex föreläsningar. 

     f) Hemsidan. 

 Hemsidans grundare har tagit fram en manual för att underlätta arbetet med att infoga foton 

på sidan. Sidan skall uppdaters med höstens kommande evenemang. 

     g) Övrigt. 

     Om vi ser någon motion  som skall tas upp på Riksstämman eller som vi har någon åsikt om,  

     prata med Lilian eller Nancy före möte. 

 

     Jan-Henrik Marinder har skänkt Släktforskarnas årsbok 2021 till föreningen. 

 

      

 

        

6.  Nästa sammanträde. 

     2021-09-07 kl: 18.00 

 

 7.  Avslutning. 

      Solveig  förklarade mötet avslutat.                                                                                             

 

 

        ……………………… 

        BrittMarie Forsberg 

        Sekreterare 

 

        Justeras: 

       

         ………………………… 

        Solveig Bransell 

        Ordförande                                                                                                                                       
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