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Protokoll fört vid styrelsemöte för Västerbergslagens släktforskare.      

Tisdagen den 6 december 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 

 

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 1 november 2022 godkänns och läggs till    

handlingarna.  

2. Beslutsfrågor.  

    a) Släktforskningens dag. 

    Det är den 21 januari, kl: 11.00-15.00 i vår lokal på Östra Storgatan 30. 

 I år är det fritt för släktforskarföreningarna att välja tema, och styrelsen har valt gamla      

yrken med inriktning på bergsbruk. Det kommer att bli en utställning mm.                          

Örjan Hamrin (kulturarbetare) kommer att delta om han har möjlighet. 

Har ni något att bidraga med denna dag tex foton, dokument, redskap, så kontakta gärna  

någon i styrelsen. 

    b) Öppet hus. 

Lördagen den 11 februari kl:11.00-14.00 är lokalen öppen för alla som vill prova på att           

släktforska eller bara komma och hälsa på oss.  

3. Ekonomi. 

 Från och med årsskiftet kommer avgiften för el till lokalen att höjas från 250 kr/mån till 500 

kr/månad. På kontot finns det 95.000 kr. Vårt serviceavtal med Visma som gäller 

bokföringen kommer att upphöra, vi skall anlita E ekonomi för förening i stället. 

4. Årsmöte och Berättarkväll. 

Föreningens årsmöte hålls torsdagen den 23 februari kl: 18.30 i ABF:s vardagsrum.                  

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

Berättarkvällen blir den 9 mars kl:18.30 i ABF:s vardagsrum.                                                  

Det finns fika och Saxdalingarna underhåller. 

5. Utflykt. 

    Lördagen den 13 maj blir det en utflykt till Bråfors Bergsmansgård i Norberg.  

 

 

http://www.genealogi.se/dalarna/ludvika.htm


 

                                2022-12-09  

_________________________________________________________________________________________________ 

Västerbergslagens Släktforskare  www.genealogi.se/dalarna/ludvika.htm 

 

Östra Storgatan 30, 771 53 Ludvika 

 

 

6. Rapporter. 

    a) Studieverksamhet. 

From årsskiftet upphör PRO att hyra av oss. PRO.s medlemmar kommer att bli medlemmar i 

VBS och flyttar sin cirkel från tisdag förmiddag till fredagar. Marlene Otterborn blir ledare 

för den. Tisdagskvällens cirkeldeltagare kommer att fördelas på andra kamratcirklar. På 

tisdagskvällen kommer i stället en nybörjarkurs att starta. En nybörjarkurs skall även startas i 

Smedjebacken.   

    b) Tidningen. 

    Det senaste numret är klart och kommer snart ut till medlemmarna. 

    c) Medlemsansvarig/Loppisansvarig. 

    13 nya medlemmar har tillkommit sedan oktober. 

     Loppisförsäljningen har inbringat 1200 kr sedan förra månaden.  

    d) Materialansvarig. 

     En dator är nu utbytt i lokalen, samtliga är uppdaterade igen. 

    e) Hemsidan. 

    Ansvarig fortsätter att uppdatera sidan eftersom det kommer in nya saker. 

    f) Övrigt. 

 Valberedningen informerar om att dom har ett förslag på en ny kandidat som    

styrelseledamot eftersom Nancy Borgström avgår nästa år. 

      

      

     

     Nästa sammanträde. 

     2022-02-07 kl:18.00. 

   

    Avslutning. 

    Solveig förklarade mötet avslutat.                                                                                             

 

     ………………………………… 

    BrittMarie Forsberg 

    Sekreterare 

 

    Justeras: 

     ………………………………… 

    Solveig Bransell 

    Ordförande                                                                                                                                       

http://www.genealogi.se/dalarna/ludvika.htm

