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Protokoll fört vid styrelsemöte för Västerbergslagens släktforskare.      

Tisdagen den 1 november 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 4 oktober 2022 godkänns och läggs till 

handlingarna.  

2. Beslutsfrågor.  

    a) My Heritage. 

En förfrågan har inkommit från en medlem om att föreningen ska skaffa My Heritage.     

Styrelsen har beslutat att inte göra det pga att det är för dyrt. Sedan måste abonnemanget stå 

på en privatperson, inte en förening. 

3. Dalasamverkan. 

Solveig deltog på samverkan och konstaterade att VBS är en väldigt aktiv förening mot 

många andra föreningar. Vi har många cirklar, föreläsningar mm. Det är många som inte ens 

har en egen lokal att vara i. Peter Niwong kommer gärna ut till styrelserna och informerar om 

förbundet och svarar på frågor. 

4. Släktforskningens dag. 

Den 21 januari 2023 infaller Släktforskningens dag. Styrelsen planerar för att ha temat 

Gamla yrken och då inom skogen, gruvan, hyttan, smedjan. Om någon medlem kan bidra 

med foton, saker eller berättelser om detta så hör gärna av er till styrelsen. 

5. Brf Jordbrukaren. 

    Vi kommer att få en hyreshöjning på vår lokal, hur mycket det blir är ej klart. 

6. Årsmöte och Berättarkväll. 

Till årsmötet planerar styrelsen att Sandra Christiansen kommer som föreläsare, hon var sjuk 

på höstmötet. Berättarkvällen blir den 9 mars på ABF. 

7. Utflykt till våren. 

    Det blir troligen en utflykt till bergsmansgården i Bråfors i vår. 

8. Rapporter. 

    a) 13 oktober. 

    19 personer deltog när Gunilla Didriksson berättade om bygdeforskning. 
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    b) Höstmötet. 

Wallmans spelmän började med att spela och berätta om spelmän som bott runt Väsman.      

På mötet efteråt redovisades budgeten, som godtogs. Det blir oförändrade avgifter för 

medlemsavgiften och nyckeltaggen. 19 personer deltog på kvällen. 

    c) Tidningen. 

Redaktionen sammanställer lite vad som hänt den senaste tiden, och kallelsen till årsmötet 

bifogas mm i nästa nummer. 

    d) Medlems/Loppisansvarig. 

    Nya medlemmar tillkommit till vår förening, det är positivt. 

    1300 kr har loppisförsäljningen inbringat sedan förra månaden. 

    e) Materialansvarig. 

     Datorerna uppdateras regelbundet. 

    f) Hemsidan. 

     Sidan uppdateras efter hand som material kommer in. 

    g) Studieverksamheten. 

     En, eventuellt två nybörjarkurser planeras att starta i slutet av året eller i början på nästa år. 

Eftersom föreningen har brist på ledig tid i lokalen, kommer PRO:s cirkeltid på tisdag 

förmiddag att sägas upp, för att frigöra tid till föreningens medlemmar. Ny tid kommer att 

erbjudas till PRO. 

     h) Övrigt. 

     Den 11 februari blir det ett Öppet hus i vår lokal. 

 

      

     

     Nästa sammanträde. 

     2022-12-06 kl:18.00. 

   

    Avslutning. 

    Solveig förklarade mötet avslutat.                                                                                             

 

     ………………………………… 

    BrittMarie Forsberg 

    Sekreterare 

 

    Justeras: 

     ………………………………… 

    Solveig Bransell 

    Ordförande                                                                                                                                       
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