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Östra Storgatan 30, 771 53 Ludvika 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Västerbergslagens släktforskare.                                                

Tisdagen den 7 juni 2022.      

Lokal: Östra Storgatan 30, Ludvika 

 

Närvarande: 

Solveig Bransell                                           ordförande    

Åke Boman                                                  kassör                     

BrittMarie Forsberg                                     sekreterare                                                                        

Kristina Vinkler                                           medlemsansvarig                                                                   

Håkan Stark                                                 materialansvarig 

Ulla Lestander                                             ledamot 

Lilian Bergström                                         ledamot 

Doris Jansson                                              studieorganisatör 

 

Frånvarande: 

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 3 maj 2022 godkänns och läggs till handlingarna.  

 

2. Beslutsfrågor. 

    a) Öppet Hus i sommar 5 juli/ medverkan.  

Föreningen kommer hålla öppet i lokalen mellan kl:10-14, främst för besökare som söker  

platser där deras anfäder bodde i Västerbergslagen. 

    b) Representanter till förbundets stämma 19 augusti. 

    Sista anmälningsdagen är 1 augusti. Ännu oklart vilka som kan delta från föreningen. 

    c) Motioner. 

     Styrelsen samtycker på förbundets svar på upptagna motioner. 

     

3. Ekonomi.  

Föreningen har mottagit ett bidrag på 15.000 kronor från ABF. De tycker att vi är ett  

föredöme angående cirkelverksamheten och hur vi sköter vår verksamhet. 

 Ekonomin i föreningen är bra, det finns 110.000 kronor på kontot. 

 Åke har kontaktat hyresvärden med en förfrågan om att få hyran på autogiro. 

 

4. Bygdeforskning och DNA/info. 

Den 13 oktober kommer Gunilla Didriksson till oss och har en föreläsning om   

bygdeforskning. Det kan leda till en helgkurs senare i vinter. 

Den 24 september har vi en dag med Öppet hus, Peter Niwong finns på plats för uppföljning 

av vårens föreläsning om DNA.   

     

5. Rapporter 

    a) 5 maj. 

Det blev en lyckad kväll på Gammelgården när Leif Mörkfors besökte oss, 65 personer   

    närvarade. Även Leif tyckte efteråt att det hade varit trevligt och vill komma flera gånger. 
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   b) Studieverksamheten och Utflykten. 

   Alla cirklar är nu avslutade för denna termin.  

   På utflykten till Sätra Brunn deltog 10 personer. Det blev en intressant dag för de som deltog.     

  c) Medlems och loppisansvarig. 

Medlemsregistret är nu justerat så de som inte har betalat sin medlemsavgift är   

bortplockade från registret. 

Vi har uppehåll nu med försäljningen på Biggans loppis, men startar upp igen den 4 augusti. 

    d) Tidningen. 

Nästa nummer av tidningen håller på att sammanställas. Priset på lösnummer av tidningen 

kommer att höjas till 20 kronor för icke medlem, skall tidningen skickas tillkommer 

kostnaden för portot. 

    e) Materialansvarig. 

    Datorerna i Smedjebacken är uppdaterade.  

Håkan har gjort iordning nya nyckeltaggar som finns tillgängliga för den som vill hyra en 

sådan. 

    Han har också ordnat så att vi har fått en ny fin skylt ovanför trappan igen. 

    f) Hemsidan. 

    Kommande program och information skickas till Kristina regelbundet för publicering. 

    g) Bostadsrättsföreningen. 

    En ventilationsbesiktning har gjorts i lokalen och lokalen blev godkänd. 

    h) Övrigt. 

Solveig har skickat en gratulationshälsning till släktforskarföreningen i Borlänge som fyller 

50 år. 

VBS kommer att delta på Gammelgårdens loppis lördagen den 2 juli. 

Den 3 och 10 juli kommer Jan Engström ha guidade turer på Hembygdsgården  i Söderbärke, 

Ulla kommer att delta. 

Den 6 juli kommer föreningen att ha ett informationsbord på Hembygdsgården i Sunnansjö. 

Den 20 augusti kommer föreningen delta med ett informationsbord på Augustifestivalen i 

Smedjebacken. 

 

     

    Nästa sammanträde. 

    2022-08-02  kl:18.00. 

 

   Avslutning. 

   Solveig  förklarade mötet avslutat.                                                                                             

 

        

    ……………………… 

    BrittMarie Forsberg 

    Sekreterare 

 

    Justeras: 

       

    ………………………… 

    Solveig Bransell 

    Ordförande                                                                                                                                       
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