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Protokoll fört vid styrelsemöte för Västerbergslagens släktforskare.
Tisdagen den 1 februari 2022.
Lokal: Östra Storgatan 30, Ludvika
Närvarande:
Solveig Bransell
Åke Boman
BrittMarie Forsberg
Kristina Vinkler
Håkan Stark
Ulla Lestander
Lilian Bergström
Frånvarande:
Doris Jansson
Nancy Borgström

ordförande
kassör
sekreterare
medlemsansvarig
materialansvarig
ledamot
ledamot
studieorganisatör
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 7 december 2021 godkänns och läggs till
handlingarna.
2. Beslutsfrågor.
a) Årsmötet.
Mötet kommer att genomföras som det är planerat om inte det blir ändrade restriktioner igen.
. b) Lokalen (uthyrning).
Eftersom vi har många cirklar igång i lokalen, är det svårt att få någon tid för över till nya
cirklar. Därför kan vi kanske inte hyra ut lokalen mera till externa föreningar i höst.
c) Samrådskonferens.
Styrelsen har beslutat att inte delta i denna konferens.
3. Ekonomi.
Föreningen har en fortsatt bra ekonomi. På kontot just nu finns 121.00 kronor samt en
handkassa på 2.600 kronor.
4. DNA-café.
Tillfället för att träffa Peter Niwong som kan svara på frågor om DNA forskning är
framflyttat till den 26 mars. Då har vi även öppet hus.
5. Brf. Jordbrukaren.
Föreningen har mottagit 1000 kronor som kompensation för städning efter reparation.
Önskemålet om att sätta upp en ledstång vid trappan, dröjer till i vår enligt hyresvärden.
6. Dalasamverkan.
Den infaller den 19 mars i Falun. Solveig åker dit, eventuellt någon mer från styrelsen.
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7.Utflykt.
Utflykten till Sätra brunn är planerad till slutet av maj.
8. Övrig verksamhet våren 2022.
Den 5 maj är Leif Mörkfors inbokad. Vi ska annonsera lite mera angående detta
arrangemang, ev. i Annonsbladet. Man får anmäla sitt deltagande till BrittMarie senast den
25 april. Vi kommer att ta ett inträde på 100 kronor som betalas på plats med kontanter eller
med swich. I den summan ingår det fika. Lokal meddelas senare.
9. Rapporter.
a) Släktforskningens dag.
Jan Engström berättade lite om sin forskning, och det var 10 personer som deltog denna dag.
b) Studieverksamheten.
10 cirklar är i gång i Ludvika, samt 2 cirklar i Smedjebacken.
c) Medlems och loppisansvarig.
Försäljningen på vårt loppis går fortfarande bra och föreningen har fått in flera nya
medlemmar.
d) Tidningen.
Redaktionen håller på att sammanställa nästa nummer av Släktforskaren.
e) Materialansvarig.
Samtliga datorer är uppdaterade i dag.
f) Hemsidan.
Inget nytt för hemsidan, den fylls på eftersom vi har något att meddela.
g) Övrigt.
En whiteboard tavla skall köpas in till lokalen. Den skall användas till att ``skylta/
infomera´´om olika saker vid speciella tillfällen.
8. Nästa sammanträde.
2022-03-08 kl: 18.00
9. Avslutning.
Solveig förklarade mötet avslutat.
………………………
BrittMarie Forsberg
Sekreterare
Justeras:
…………………………
Solveig Bransell
Ordförande

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

