2021-09-09

Protokoll fört vid styrelsemöte för Västerbergslagens släktforskare.
Tisdagen den 7 september 2021.
Lokal: Östra Storgatan 30, Ludvika
Närvarande:
Solveig Bransell
BrittMarie Forsberg
Kristina Vinkler
Håkan Stark
Doris Jansson
Lilian Bergström
Ulla Lestander
Nancy Borgström

ordförande
sekreterare
medlemsansvarig
materialansvarig
studieorganisatör
ledamot
ledamot
ledamot

Frånvarande:
Åke Boman

kassör

1. Procedurfrågor.
a) Mötets öppnande.
Ordförande Solveig Bransell förklarar mötet öppnat.
b) Dagordning.
Den föreslagna dagordningen godkänns.
c) Föregående mötesprotokoll.
Mötesprotokollet från styrelsemötet den 3 augusti 2021 godkänns och läggs till handlingarna.
2. Beslutsfrågor.
a) Rapport från Riksstämman.
Nancy och Lilian har deltagit digitalt på stämman och diverse information har diskuterats.
Bla att ordförande avgår, kursen för kursledare är inställd,
en nyare utgåva av begravningsskivan är senarelagd p.g.a att samarbetet med kyrkan ej är
klart.
b) Beslut om Microfisch korten.
Solveig tar kontakt med arkivet, för att få ett defenitivt beslut på vad vi skall göra med
korten.
c) Föreläsning 16 september.
Övernattningen till Lennart Palm är bokad, styrelsen ordnar med fika på kvällen.
Håkan har köpt in en ljudanäggning (mikrofon med högtalare) som vi kan använda när vi
har någon föreläsare.
d) Jubileet. Planering.
Hittills är det 9 personer anmälda.
Styrelsen ska träffas den 21 september kl:18.00 för att gå igenom planeringen för den
dagen.
3. Ekonomi.
Åke har lämnat redovisning för att föreningen nu har ca 93.800 kronor på kontot..
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4. Rapporter.
a) Kontakt brf Jordbrukaren.
Felet som orsakade lukten i lokalen är åtgärdat. Det är dock ej klart än om vi får någon
reducerad hyra, p.g.a vi fick städa själva efter reparationen.
b) Studieverksamheten/ lista på kö för nybörjare.
Ludvikas släktforskningscirklar börjar komma igång nu.
En nybörjar cirkel med 6 personer börjar i slutet av oktober.
c) Medlemsansvarig / loppisansvarig.
Några personer har betalat in dubbel medlemsavgift i år, de behöver inte betala någonting
nästa år eftersom det överförs från detta år.
1222 kronor blev vinsten på senste loppisförsäljningen.
d) Tidningen.
I nästa nummer skall vårens program vara med.
Om det finns medlemmar som har papperstidning i närheten av där styrelsen bor, skall vi
dela ut dessa för att spara på portot.
e) Materialansvarig.
Datorerna har uppdateras i lokalen.
f) Hemsidan.
Ansvarig för hemsidan uppdateras kontinuerligt med vad som är aktuellt att lägga ut på
sidan.
g) Övrigt.
Smedjebackens cirklar kommer igång under oktober, datorerna behöver uppdateras.

6. Nästa sammanträde.
2021-10-05 kl: 18.00
7. Avslutning.
Solveig förklarade mötet avslutat.
………………………
BrittMarie Forsberg
Sekreterare
Justeras:
…………………………
Solveig Bransell
Ordförande
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