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Protokoll fört vid styrelsemöte för Västerbergslagens släktforskare.                                                

Tisdagen den 2 augusti 2022.      

Lokal: Östra Storgatan 30, Ludvika 

 

Närvarande: 

Solveig Bransell                                           ordförande    

Åke Boman                                                  kassör                     

BrittMarie Forsberg                                     sekreterare                                                                         

Håkan Stark                                                 materialansvarig 

Ulla Lestander                                             ledamot 

Lilian Bergström                                         ledamot 

Doris Jansson                                              studieorganisatör 

Björn Elf                                                      tidningsredaktör  

 

Frånvarande: 

Nancy Borgström                                        ledamot 

Kristina Vinkler                                          medlemsansvarig 

 

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 juni 2022 godkänns och läggs till handlingarna.  

 

2. Beslutsfrågor. 

    a) Halvårsmöte, föreläsare.  

Sandra Christiansen skall bokas som föreläsare till halvårsmötet som är den 27 oktober                

kl:18.30 i ABFs vardagsrum. Hon berättar om folktro och vidskepelser i Västerbergslagen. 

    b) Representanter till Förbundets stämma 19 augusti. 

    Solveig och Ingvar Bransell deltar som representanter från föreningen. 

     

3. Ekonomi.  

   Föreningen har fått ett bidrag från Smedjebackens kommun på 10.000 kronor. 

   Tillgångarna på kontot är 120.500 kronor. 

Styrelsen beslutade att dom tre minsta datorerna i lokalen i Smedjebacken, skall bytas ut och   

ersättas med nya större. 

 

4. Brev. 

    a) Bygdesanatoriet. 

En förfrågan har inkommit till Solveig från Andreas Johansson angående Ludvikas 

bygdesanatorium. Han har som mål att göra en bok om sanatoriet, och söker efter mera 

material. Han vill ha information om personer som har vårdats där eller har arbetat på 

sanatoriet. 

    b) Släktutredning. 

    Föreningen kommer att få en donation på en släktutredning, som en person har i sina ägor. 
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5. Kommande aktiviteter. 

    Lördagen den 20 augusti deltar föreningen på Augustifesten i Smedjebacken. 

    Lördagen den 10 september håller vi Öppet hus i lokalen kl: 10-14. 

    Lördagen den 24 september besöker Peter Niwong oss och pratar om DNA forskning. 

    Torsdagen den 13 oktober kommer Gunilla Didriksson och berättar om bygdeforskning. 

    Eventuellt blir det en uppföljnings kurs i det ämnet 2023. 

 

6. Rapporter. 

    a) Öppet hus 5/7 och Sunnansjödagen. 

På  Öppet hus dagen kom 13 personer till lokalen, och i Sunnansjö besökte ca 20 personer  

Solveig och VBS bord. 

    b) Loppis Gammelgården. 

    Föreningen sålde för 1880 kronor den dagen. 

    c) Gammelgården Söderbärke. 

    Ulla har deltagit där vid tre tillfällen och informerat om släktforskning. 

    d) Studieverksamheten. 

     Cirklarna kommer igång i början på september. 

    e) Medlemsansvarig. 

     Kristina är frånvarande, men har meddelat att inget speciellt har hänt på medlemssidan. 

    f) Tidningen. 

Arbetet pågår för fullt med att sammanställa tidningen. Björn hälsar att det finns några sidor 

tomma än, så att man är välkommen att lämna in material som kan publiceras i tidningen. 

    g) Materialansvarig. 

    Håkan skall ta hand om inköpet av tre nya datorer till släktforskningslokalen i Smedjebacken. 

    h) Hemsidan. 

    Kommande evanemang läggs in på sidan och foton på det som vi har gjort är också önskvärt. 

    i)  Övrigt.   

 Det har varit problem med att lägga in våra evenemang på Rötters hemsida, förhoppningsvis 

får vi hjälp med detta när semestrarna är slut.  

     

    Nästa sammanträde. 

    2022-09-06  kl:18.00. 

 

   Avslutning. 

   Solveig  förklarade mötet avslutat.                                                                                             

 

        

    ……………………… 

    BrittMarie Forsberg 

    Sekreterare 

 

    Justeras: 

       

    ………………………… 

    Solveig Bransell 

    Ordförande                                                                                                                                       
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