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Protokoll fört vid styrelsemöte för Västerbergslagens släktforskare.                                                

Tisdagen den 5 april 2022.      

Lokal: Östra Storgatan 30, Ludvika 

 

Närvarande: 

Solveig Bransell                                          ordförande    

Åke Boman                                                 kassör                     

BrittMarie Forsberg                                    sekreterare                                                                        

Kristina Vinkler                                          medlemsansvarig                                                                   

Doris Jansson                                              studieorganisatör 

Ulla Lestander                                            ledamot 

Lilian Bergström                                        ledamot 

Frånvarande: 

Håkan Stark                                                materialansvarig 

Nancy Borgström                                       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 8 mars 2022 godkänns och läggs till handlingarna.  

 

2. Beslutsfrågor. 

    a) 5 maj. 

    Solveig skall boka Gammelgården för den kvällen. 

    b) Verksamheten sommaren 2022. 

 Föreningen planerar att deltaga på två loppisdagar i år.  

Solveig skall närvara på hemvändardagen i juli på Hembygdsgården i Sunnansjö, samt på 

marknaden i Saxdalen.     

 Ett Öppet hus dag skall genomföras under sommaren. 

 En fundering finns att engagera Gunilla Didriksson för en utbildningsdag (lördag) under 

hösten i Släkt och Bygdeforskning. Solveig undersöker hur hon ställer sig till detta. Sedan får 

vi undersöka hur intresset är bland våra medlemmar. 

    c) Släktforskardagarna. 

 I år är det i Skövde den 20-21 augusti. Till nästa möte skall det bestämmas vilka 2 deltagare 

som deltar på stämman den 19 augusti. 

 

3. Dalasamverkan.  

Solveig har varit till Falun och träffat andra föreningar som berättade om vilken verksamhet 

dom har haft den senaste tiden. Vi i VBS har haft livlig verksamhet i jämförelse med övriga 

föreningar trots pandemin. Listor på föreläsare och utflyktsmål kommer att uppdateras under 

april och kommer sedan att finnas i pärmen``Dalasamverkan´´i styrelserummet. 

 

4. Ekonomi. 

    Föreningen har för närvarande 117.000 kr på kontot. 

 

 

 

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


 

                                2022-04-11  

_________________________________________________________________________________________________ 

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

 

Östra Storgatan 30, 771 53 Ludvika 

 

5. Utflykt. 

Utflykten till Sätra Brunn den 21 maj sker som tidigare planerat med egna bilar och samling   

för avfärd är kl: 9.00. 

     

6. Rapporter. 

    a) DNA-cafe. 

Det var 21 personer som besökte DNA-cafet denna dag. Peter Niwong föreläste och svarade 

på frågor. Flera DNA testkit delades ut. En uppföljning planeras till hösten. 

     b) Studieverksamheten. 

     Många cirklar är nu avslutade för våren , det är dock några igång än. 

    c) Medlems och loppisansvarig. 

Föreningen fortsätter att växa med nya medlemmar som har tillkommit.  

Loppisförsäljningen fortsätter att går bra, vilket är positivt för föreningen. 

    d) Tidningen. 

     Till nästa nummer av tidningen finns det material klart. 

    e) Materialansvarig. 

    Håkan meddelar att han skall få extern hjälp med dom nyckeltaggar som inte fungerar . 

    f) Hemsidan. 

    Sidan fylls på med nyheter eftersom. 

    g) Nominering. 

VBS styrelse har beslutat att nominera Peter Sjölund till Släktforskarförbundets   

förtjänsttecken i guld, under Släktforskardagarna i Skövde. Han har genom sin kunskap om 

DNA i släktforskning, bidragit till att dubbelmordet i Linköping klarades upp. 

    h) Övrigt. 

    Ulla skall delta på ABFs årsmöte den 12 april. 

På biblioteket i Smedjebacken finns det inte tillgång till Arkiv Digital längre, orsaken till 

detta  skall undersökas. 

Den nya whiteboardtavlan kommer att sättas upp på väggen bakom fikabordet i 

släktforskarlokalen, då syns den direkt man kommer in i lokalen. Tanken är att vi kan ha 

annonsering, utställningar, diverse information på den för besökarna.  

 

 

8.  Nästa sammanträde. 

     2022-05-03  kl: 18.00 

 

 9.  Avslutning. 

      Solveig  förklarade mötet avslutat.                                                                                             

 

        

        ……………………… 

        BrittMarie Forsberg 

        Sekreterare 

 

        Justeras: 

       

         ………………………… 

        Solveig Bransell 

        Ordförande                                                                                                                                       
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