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Östra Storgatan 30, 771 53 Ludvika 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Västerbergslagens släktforskare.                                                

Tisdagen den 2 november 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 

Ulla Lestander                                             ledamot 

Nancy Borgström                                        ledamot 

Frånvarande: 

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 5 oktober 2021 godkänns och läggs till 

handlingarna.  

 

2. Beslutsfrågor. 

    a) Leif Mörkfors. 

BrittMarie har haft kontakt med Leif och har fått klartecken på att han kommer till oss den      

5 maj 2022, och berättar om de tv-program som han deltar i samt lite om bygdeforskning.                   

Lokal och tid meddelas senare. 

    b) Berättarkväll. 

Torsdagen den 11 november deltar olika personer med sina berättelser i ABFs vardagsrum 

och Saxdalingarna underhåller.  

    c) Inköp av bord och skåp i styrelserum. 

    Styrelsen avvaktar med att köpa in ett nytt bord, men köper ett låsbart arkivskåp till rummet. 

    d) Jordbrukaren. 

Lokalen kommer att få en hyreshöjning. Solveig ska ta upp frågan igen om den uteblivna 

kompensationen för städningen efter reparationen i lokalen, samt om vi kan få en ledstång 

ner vid trappan.  

 

3. Ny tidningsreporter för dagspressen. 

    Nancy Borgström kommer fortsättningsvis skriva till tidningen om våra aktiviteter. 

 

4. Släktforskningens dag. 

Den 15 januari infaller den dagen och styrelsen har diskuterat olika aktiviteter, men det finns        

inget klart program än. 

     

5. Ekonomi.  

74.000 kronor finns det på föreningens konto. Åke och Solveig ska träffa ABF och diskutera    

eventuella bidrag för våra omkostader för föreningen.  

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


 

                                2021-11-07  

_________________________________________________________________________________________________ 

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

 

Östra Storgatan 30, 771 53 Ludvika 

     

 

 

 

6. Verksamhet våren 2022. 

Släktforskningens dag blir den 15 januari och den 5 februari blir det ett DNA cafe i vår lokal 

med Peter Nivong. Årsmötet hålls i ABFs vardagsrum den 24 februari med Lennart Elg som 

föreläsare före mötet.. 

 

7. Rapporter.                                                                                                                                                      

a) Öppet hus. 

Det hölls den 16 oktober och 23 personer kom. Nya medlemmar skrevs in och flera vill gå en   

nybörjarkurs. 

    b) Höstmötet. 

Erik Bransell berättade före mötet om ölets historia. Budgeten presenterades på mötet och  

det togs beslut om att höja medlemsavgifterna och nyckelpriset till nästa år. 

    c) Arkivet. 

    Nu är det klart, vi ska lämna tillbaka dom gamla microfischkorten till Regionsarkivet. 

    d) Studieverksamheten/ nybörjarkurs. 

Åke och Solveig har startat en nybörjarkurs med 6 deltagare.  

Alla cirkelledare ska fråga sina deltagare om de vill köpa någon bok från Rötters bokhandel. 

Vi gör en gemensam beställning i så fall från föreningen. 

e) Medlems och loppisansvarig. 

Föreningen har fått in nya medlemsansökningar. Vår loppisförsäljning hos Biggans går bra, 

så vi fortsätter med detta. 

    f) Tidningen. 

    Arbetet pågår för fullt med att sammanställa materialet till nästa tidning. 

    g) Materialansvarig. 

     Inget nytt, dom regelbundna uppdateringarna av datorerna är klara. 

    h) Hemsidan. 

    Sidan uppdateras fortlöpande. 

    i) Övrigt. 

     Inga övriga punkter togs upp. 

 

8.  Nästa sammanträde. 

     2021-12-07 kl: 18.00 

 

 9.  Avslutning. 

      Solveig  förklarade mötet avslutat.                                                                                             

 

        

        ……………………… 

        BrittMarie Forsberg 

        Sekreterare 

 

        Justeras: 

       

         ………………………… 

        Solveig Bransell 

        Ordförande                                                                                                                                       
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