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

ordförande
kassör
sekreterare
medlemsansvarig
materialansvarig
studieorganisatör
ledamot
ledamot
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 2 november 2021 godkänns och läggs till
handlingarna.
2. Beslutsfrågor.
a) Släktforskningens dag.
Arrangemanget är på lördagen den 15 januari och föreningen håller öppet i lokalen mellan
klockan 10-14.
11.00 berättar Jan Engström om hur man kan söka efter släktplatser på olika vis.
Vi reserverar oss för att covid restriktionerna kan vara annorlunda vid detta tillfälle.
b) Inköp av bok.
Föreningen skall köpa in boken Socknens hus, det är en bok av Anna-Karin Andersson som
handlar om Grangärde.
c) Cirkelledare till Säfsen.
PRO önskar genom ABF få en cirkelledare i släktforskning till Säfsen. Frågan återgår till
ABF eftersom ingen i styrelsen har möjlighet att ta den rollen nu.
3. Ekonomi.
Solveig och Åke har träffat ABF för att diskutera olika saker bla ekonomiska frågor.
Summan vi får som stöd för vår verksamhet kan ej beslutas förrän alla cirklar är avslutade för
höstterminen.
ABF tycker att vi sköter föreningen bra och är nöjda med att vi har många cirklar.
Det finns nu 69.824 kronor på föreningens konto.
4. Dalasamverkan.
Det blir eventuellt ett möte i Dalasamverkan den 5 mars 2022.
Det blir ingen Släktforskarvecka i Dalarna i år heller.

_________________________________________________________________________________________________
Västerbergslagens Släktforskare
www.genealogi.se/dalarna/ludvika.htm
Östra Storgatan 30, 771 53 Ludvika

2021-12-13

5. Verksamhet våren 2022.
DNA cafet blir på lördagen den 5 februari, årsmötet hålls på torsdagen den 24 februari.
Den 26 mars håller föreningen öppet hus och till torsdagen den 5 maj är Leif Mörkfors
bokad. Sedan är det en utflykt planerad i slutet av maj till Sätra brunn.

6. Rapporter.
a) Berättarkväll.
33 personer och 8 spelmän från Saxdalingarna deltog på berättarkvällen i november.
b) Kyrkan.
Torbjörn Claesson berättade om kyrkans historia och visade en del av inventarierna för dom
25 personer som deltog den kvällen.
c) Arkivet.
Nu är dom gamla microfischkorten återlämnade till Regionsarkivet.
d) Studieverksamheten/ Sammanställning/ Nybörjare 2022.
Dom flesta cirklar är nu avslutade, några nybörjarcirklar startar till våren.
e) Medlems och loppisansvarig.
Det går fortfarande bra på loppisförsäljningen så vi fortsätter med det.
f) Tidningen.
Redaktionen håller på att slutföra arbetet med nästa nummer av tidningen. Inbetalningskortet
för medlemsavgiften kommer samtidigt som tidningen.
g) Materialansvarig.
Det är ingenting speciellt just nu, uppdateringen av datorerna sker vid ett senare tillfälle.
Det finns en nyare variant av Dödboken nu, som gäller mellan 1830-2020.
h) Hemsidan.
Regelbunden uppdatering sker eftersom.
i) Jordbrukaren.
Solveig har inte fått någon återkoppling än från hyresvärden, angående kompensation för
städningen vid reparationen. Likaså är det med förfrågan om att få en ledstång i trappan.
j) Övrigt.
Föreningens bokföring skall sparas 7-10 år beroende på vad det är enligt Åke.
Styrelsen skall framöver gå igenom och sortera olika saker/dokument i lokalen.
8. Nästa sammanträde.
2022-02-01 kl: 18.00
9. Avslutning.
Solveig förklarade mötet avslutat.
………………………
BrittMarie Forsberg
Sekreterare
Justeras:
…………………………
Solveig Bransell
Ordförande
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