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Östra Storgatan 30, 771 53 Ludvika 

Protokoll fört vid styrelsemöte för Västerbergslagens släktforskare.                                                

Tisdagen den 6 augusti 2022.      

Lokal: Östra Storgatan 30, Ludvika 

 

Närvarande: 

Solveig Bransell                                           ordförande    

Åke Boman                                                  kassör                     

BrittMarie Forsberg                                     sekreterare                                                                         

Håkan Stark                                                 materialansvarig 

Doris Jansson                                              studieorganisatör 

Kristina Vinkler                                           medlemsansvarig 

Ulla Lestander                                             ledamot 

Lilian Bergström                                         ledamot 

Ingvar Bransell                                            valberedningen 

Conny Ohlsson                                            valberedningen 

 

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 2 augusti 2022 godkänns och läggs till handlingarna.  

2. Valberedningen. 

Valberedningen kommer att föreslå omval av styrelsemedlemmarna Åke Boman, Kristina   

Vinkler, Ulla Lestander, och Nancy Borgström (avvaktar) samt för revisor Torbjörn 

Hammar. 

3. Beslutsfrågor.  

    a) Öppet hus 10 september. 

    Solveig, Doris och BrittMarie deltar denna dag. 

    b) DNA café 24 september. 

    Solveig, Kristina, Doris och Ulla deltar denna dag. 

    c) Kulturdagar. 

Hembygdens dag är den 10 september i Smedjebacken, kl:10-16.  Ulla är på plats och   

företräder föreningen. 

    d) Senior och föreningsmässa. 

Mässan är den 25 september i Folkets hus, Smedjebacken. Styrelsen beslutar att inte delta på   

denna dag. 

e) Släktforskardagen 2023. 

Nästa års tema på Släktforskardagen är valfritt, så styrelsen skall själva bestämma vilket 

ämne vi skall välja. 

f) Datorer. 

Håkan skall köpa in 3 nya datorer till Smedjebacken. 

4. Ekonomi. 

Föreningen har fått ett arrangemangsbidrag på 2,072 kronor från Släktforskarförbundet, det 

är för föreläsningen vi hade bokat med Leif Mörkfors. Budgeten skall göras för 2023, 

eventuella önskemål skall göras snarast eftersom budgeten skall vara klar till höstmötet. 
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En ansökan om föreningsbidrag är inskickad till Ludvika Kommun. På föreningens konto  

finns nu 125.000 kronor. 

5. Kommande aktiviteter. 

    Öppet hus, lördagen den 10 september, kl:10-14. 

    DNA café med Peter Niwong, lördagen den 24 september, kl:10-14. 

Gunilla Didriksson kommer och berättar om bygdeforskning, torsdagen den 13 oktober,      

kl:18.30 i ABFs vardagsrum. 

Höstmöte, torsdagen den 27 oktober, kl: 18.30 i ABF:s vardagsrum.  

Sandra Christiansen kommer och berättar om folktro och vidskepelser i Västerbergslagen. 

6. Rapporter. 

    a) Smedjebacken. 

Kristina och Lars deltog från föreningen på Poker Run. Ca 40 personer besökte deras bord, 

och vi fick även några nya medlemmar. SPF i Smedjebacken vill ha besök/information från 

oss om hur man släktforskar. 

    b) Släktforskardagarna Skövde. 

Solveig och Ingvar deltog på dessa dagar, där det var diverse aktiviteter och föreläsningar.   

En ny ordförare valdes. Nästa år hålls dagarna i Östersund. 

    c) Studieverksamheten. 

Släktforskningscirklarna börjar nu i september. Det blir 11st i Ludvika och 3 st i 

Smedjebacken. 7 personer står för närvarande i kö till att börja i en nybörjarcirkel.  

    d) Medlems/ Loppisansvarig. 

     Senaste försäljningen från vårt loppisbord har inbringat 1520 kronor. 

    e) Tidningen. 

     Senaste numret av tidningen är klart och utskickat. 

    f) Materialansvarig. 

    Datorerna är uppdaterade inför cirkelstarten.  

    g) Hemsidan. 

    Sidan uppdateras eftersom. 

    h) Övrigt. 

    En ny bok om ``Latin för släkthistoriker´´ har köpts in till föreningen. 

Eva Källgrens släktutredning har skänkts av dottern Eva Ringborg. De är samlade i en mapp 

och finns i lokalen. 

    Det lämnas regelbundet in skänkta saker till vår loppisförsäljning. Det välkomnas. 

Styrelsen har fått mailförfrågningar från flera personer angående släkter och forskning i vårt   

område. 

Diverse förslag på gåvor till föreläsare och jubilarer diskuterades. 

 

    Nästa sammanträde. 

    2022-10-04 kl:18.00. 

    Avslutning. 

   Solveig förklarade mötet avslutat.                                                                                             

 

     ……………………… 

    BrittMarie Forsberg 

    Sekreterare 

 

    Justeras: 

     ………………………… 

    Solveig Bransell 

    Ordförande                                                                                                                                       
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