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Protokoll fört vid styrelsemöte för Västerbergslagens släktforskare.
Tisdagen den 5 oktober 2021.
Lokal: Östra Storgatan 30, Ludvika
Närvarande:
Solveig Bransell
Åke Boman
BrittMarie Forsberg
Kristina Vinkler
Håkan Stark
Doris Jansson
Lilian Bergström
Ulla Lestander
Nancy Borgström
Ingvar Bransell
Conny Ohlsson

ordförande
kassör
sekreterare
medlemsansvarig
materialansvarig
studieorganisatör
ledamot
ledamot
ledamot
valberedningen
valberedningen

1. Procedurfrågor.
a) Mötets öppnande.
Ordförande Solveig Bransell förklarar mötet öppnat.
b) Dagordning.
Den föreslagna dagordningen godkänns.
c) Föregående mötesprotokoll.
Mötesprotokollet från styrelsemötet den 7 september 2021 godkänns och läggs till
handlingarna.
2. Valberedningen.
Valberedningen kommer att föreslå omval av styrelsemedlemmarna Solveig Bransell,
BrittMarie Forsberg, Håkan Stark, Doris Jansson samt Lilian Bergström på 2 år.
Deras förslag på omval av revisorer på 1 år är Torbjörn Hammar, Håkan Andersson samt till
suppleanter Torbjörn Kalla och Lars Jansson. Samtliga har tackat ja.
3. Beslutsfrågor.
a) Medlemsavgifter för 2022.
Styrelsen kommer att föreslå en höjning av medlemsavgiften 2022 till 200 kronor för enskild
medlem och till 250 kronor för familj, samt för enskild medlem under 18 år till 50 kronor.
Det nya priset för en nyckeltagg till vår lokal blir 130 kronor.
b) Öppet Hus 16 oktober.
Det är affischerat på olika platser om denna dag, vi hoppas att det kommer många besökare.
c) Höstmöte 28 oktober.
Affischering kommer att ske om detta på diverse platser. Före halvårsmötet föreläser Erik
Bransell om Ölets historia.
4. Ekonomi.
Det finns för närvarande 105.600 kronor på föreningens konto.
Åke informerar om att han har gjort en ny inventeringslista, samt att han har gjort ett
budgetförslag inför 2022.
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5. Verksamhet våren 2022.
Den 15 januari är det Släkforskningens dag och årets tema är släktplatser, vi kommer att
uppmärksamma den dagen.
Årsmötet hålls den 24 februari, Lennart Elg kommer att inbjudas som föreläsare.
Vi skall försöka boka in lite olika föreläsare till våren.
Leif Mörkfors, Maria Sedell och Peter Nivong är några av förslagen.
6. Rapporter.
a) Studieverksamheten/nybörjarkurs.
Den 26 oktober startar det en nybörjarkurs. Övriga cirklar är i gång.
b) Medlems och loppisansvarig.
Föreningen har inte fått några nya medlemmar. Loppisförsäljningen går bra.
c) Tidningen.
Arbetet med att iordningställa nästa nummer pågår.
d) Materialansvarig.
Vi har fått en ny skrivare till lokalen. Abonnemanget på Ancestry kommer att avslutas.
e) Hemsidan.
Sidan uppdateras eftersom det blir nyheter eller förändringar.
f) Övrigt.
Ett otydligt dokument har kommit från Regionsarkivet om förfarandet av
microfischkorten.Styrelsen beslutar att återlämna dem till Regionsarkivet om vi ej får ett
beslut på att destruera dem.
Ulla berättar att Rötter har en tjänst där vi kan lägga in egna produkter till försäljning.
Håkan undersöker detta.
Föreläsningen om gamla gravvalv som Lennart Palm hade var intressant och ett 30-tal
personer deltog den kvällen.
Vår jubileumsmiddag på Gammelgården blev lyckad.
Det var god mat och Jon Norbergs berättelse om en tidsresa var intressant.
5 st medlemmar som närvarade på kvällen blev uppvaktade med en ros och diplom, det är
sammanlagt 21st medlemmar kvar sedan föreningen startade 1981.
40 personer deltog på kvällen.
6. Nästa sammanträde.
2021-11-02 kl: 18.00
7. Avslutning.
Solveig förklarade mötet avslutat.
………………………
BrittMarie Forsberg
Sekreterare
Justeras:
…………………………
Solveig Bransell
Ordförande
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