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Protokoll fört vid styrelsemöte för Västerbergslagens släktforskare.      

Tisdagen den 4 oktober 2022. Lokal: Östra Storgatan 30, Ludvika 

 

Närvarande: 

Solveig Bransell                                          ordförande    

BrittMarie Forsberg                                     sekreterare                                                                         

Håkan Stark                                                 materialansvarig 

Doris Jansson                                              studieorganisatör 

Kristina Vinkler                                           medlemsansvarig 

Ulla Lestander                                             ledamot 

Lilian Bergström                                         ledamot 

 

Frånvarande: 

Nancy Borgström                                        ledamot 

Åke Boman                                                 kassör 

 

1. Procedurfrågor. 

    a) Mötets öppnande. 

    Ordförande Solveig Bransell förklarar mötet öppnat.                                                                  

    b) Dagordning.  

    Den föreslagna dagordningen godkänns.  

    c) Föregående mötesprotokoll. 

Mötesprotokollet från styrelsemötet den 6 september 2022 godkänns och läggs till 

handlingarna.  

2. Beslutsfrågor.  

    a) Föreläsning 13 oktober. 

Gunilla Didriksson föreläser om bygdeforskning torsdagen den 13 oktober,  

kl: 18.30 i ABF:s vardagsrum. 

    b) Halvårsmöte 27 oktober. 

Höstmötet är den 27 oktober kl: 18.30 i ABF:s vardagsrum.  

Sandra Christiansen föreläser om Folktro och vidskepelser i Västerbergslagen. 

    c) Brev från Staffanstorp. 

Styrelsen har fått en förfrågan från släktforskarföreningen i Staffanstorp. Föreningen har 40 

års jubileum nästa år och planerar att göra en bok om detta. Eftersom vi hade tidskriftutbyte 

med den föreningen, undrade de om vi har något material från den tiden som de kan använda 

till boken. Ulla undersöker detta och återkopplar till föreningen i Staffanstorp. 

3. Ekonomi. 

    Föreningen har 112.400 kronor på kontot. 

4. Dalasamverkan. 

    Solveig deltar i Dalasamverkan som är den 22 oktober. 

5. Släktforskningens dag. 

Den 21 januari 2023 är det Släktforskningens dag, och då har föreningarna fått fritt val vad 

dagen skall handla om. Styrelsen har valt Gamla yrken förr inom bergsbruk, som inte finns 

kvar nu.   

6. Vinterns övriga aktiviteter. 

Det blir ett Öppet hus i Ludvika den 11 februari kl:11-14. Eventuellt blir det även en sådan 

dag i Smedjebacken, återkommer senare med det datumet. Föreningen har årsmöte torsdagen 

den 23 februari. Sedan planeras det för en berättarkväll i Ludvika den 9 mars. 
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7. Rapporter. 

    a) Öppet hus. 

13 personer kom och besökte föreningen den dagen, och några anmälde sig till att börja i en      

nybörjarcirkel 

    b) DNA café. 

Det var ett populärt ämne som diskuterades när Peter Niwong berättade om DNA     

forskningen, 24 personer deltog. 

    c) Hembygdens dag i Smedjebacken. 

    Föreningen deltog på Hembygdsgården och ca 10 personer besökte föreningens bord. 

    d) Studieverksamheten. 

    Det är många som står i kö för att få gå en nybörjarcirkel i släktforskning.  

    Styrelsen tittar över möjligheten att starta någon sådan cirkel.  

Lokalen är redan mycket uppbokad av cirklar, så det är brist på ledig tid, samt en viss brist   

på kursledare. 

     e) Medlems/ Loppisansvarig. 

     Flera personer vill bli medlemmar, vilket är glädjande för föreningen. 

     Hyran för vårt bord på Biggans loppis höjs till 600 kronor. 

     f) Tidningen. 

     Material till nästa nummer skall vara redaktionen tillhanda i början på november. 

     g) Materialansvarig. 

     Nyckeltaggar som inte används skall lämnas tillbaka till föreningen!  

     Samtliga datorer är uppdaterade. 

     h) Hemsidan. 

     Sidan uppdateras eftersom nytt material kommer in. 

     i) Övrigt. 

    Styrelsen beslutade att vi inte skall ha något lotteri på halvårsmötet i år. 

  

     Nästa sammanträde. 

     2022-11-01 kl:18.00. 

   

    Avslutning. 

    Solveig förklarade mötet avslutat.                                                                                             

 

     ………………………………… 

    BrittMarie Forsberg 

    Sekreterare 

 

    Justeras: 

     ………………………………… 

    Solveig Bransell 

    Ordförande                                                                                                                                       
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