2022-05-08

Protokoll fört vid styrelsemöte för Västerbergslagens släktforskare.
Tisdagen den 3 maj 2022.
Lokal: Östra Storgatan 30, Ludvika
Närvarande:
Solveig Bransell
Åke Boman
BrittMarie Forsberg
Kristina Vinkler
Doris Jansson
Håkan Stark
Ulla Lestander
Nancy Borgström
Frånvarande:
Lilian Bergström

ordförande
kassör
sekreterare
medlemsansvarig
studieorganisatör
materialansvarig
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 5 april 2022 godkänns och läggs till handlingarna.
2. Beslutsfrågor.
a) 5 maj-organiseras.
Kristina och Åke tar hand om betalningen för inträdet på Gammelgården.
b) Representanter till Förbundets stämma 19 augusti.
Solveig kommer att närvara på stämman. Eventuellt blir det någon mer person.
c) Öppet hus i sommar.
Den 5 juli kommer vi att ha Öppet hus i lokalen mellan kl: 10-14.
Det kommer även att bli en sådan dag den 10 september.
d) Skylt.
Skylten ovanför trappan till vår lokal behöver förbättas eftersom färgen har bleknat.
Håkan undersöker om den går att förbättra eller om vi ska köpa en ny skylt.
e) Tagg.
Håkan kommer att aktivera några nyckel taggar, så att det finns att lämna ut till de som
vill hyra.
3. Ekonomi.
Föreningen har fått in 1050 kronor från PRO för hyra på lokalen, och 1400 kronor har
intäkterna från loppiset givit den sista månaden.
På kontot finns 119.000 kronor just nu.
4. Bygdeforskning information.
Föreningen skall boka in Gunilla Didriksson som föreläsare om Bygdeforskning till
torsdagen den 13 oktober.
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5. Information från förbundet.
a) Nytt försäkringsbolag.
Släktforskarförbundet har valt att byta försäkringsbolag. From 1 mars har förbundet
försäkringbolaget Protector.
b) Kursledarkurs.
Sveriges Släktforskarförbund anordnar kurser vid två tillfällen i maj.
6. Rapporter.
a) Studieverksamheten.
I vår har det varit 14 släktforskningscirklar och 1 PRO cirkel igång. Det är två cirklar som
ännu ej är redovisade.
Det har varit ca 90 personer som har deltagit, vilket motsvarar 403 studietimmar.
b) Medlems och loppisansvarig.
Dom medlemmar som inte har betalt avgiften raderas nu från medlemslistan, likaså gäller
det med nyckeltaggen. Några medlemmar har avslutat sitt medlemsskap, men vi har fått
nya medlemmar istället.
c) Tidningen.
Material finns för nästa nummer av tidningen. Men lämna gärna in mera material och tex
förslag på böcker eller andra tips som är intressant för en släktforskare.
d) Materialansvarig.
Datorerna skall uppdateras i Smedjebacken, i Ludvika är det klart.
e) Hemsidan.
Inget nytt att rapportera angående sidan , den uppdateras eftersom.
g) Övrigt.
Solveig kommer att delta på Hemvändardagen i Sunnansjö den 6 juli.
Några från VBS kommer även att delta på loppiset vid Gammelgården någon lördag i
juli.
Sedan planerar föreningen att deltaga på något vis i Smedjebacken under Augusitfesten.
Ett DNA cafe med Peter Niwong är inplanerat till lördagen den 24 september.
Höstmötet blir torsdagen den 27 oktober.
8.

Nästa sammanträde.
2022-06-07 kl: 18.00

9. Avslutning.
Solveig förklarade mötet avslutat.
………………………
BrittMarie Forsberg
Sekreterare
Justeras:
…………………………
Solveig Bransell
Ordförande
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