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Protokoll fört vid styrelsemöte för Västerbergslagens släktforskare.      

Tisdagen den 7 februari 2023. 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 

 

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 6 december 2022 godkänns och läggs till    

handlingarna.  

2. Beslutsfrågor.  

    a) Årsmötet. 

Innan vi har vårt årsmöte den 23 februari, kommer Sandra Christiansen och berättar om 

folktro och vidskepelser i Västerbergslagen.  Mötet hålls i ABFs vardagsrum kl:18.30. 

    b) Öppet hus. 

Om man vill ha hjälp med sin forskning eller prova på att släktforska så har föreningen   

Öppet hus den 11februari kl:11-14. 

3. Ekonomi. 

    Föreningen har en god ekonomi, det finns i dag 147,500 kr på kontot. 

    Varulagret i balansrapporten skall avskrivas. 

Åke har tecknat ett nytt serviceavtal med E ekonomi för förening, som skall hjälpa oss med 

bokföringen.  

4. Dalasamverkan. 

Planering pågår för Släktforskarveckan detta år och föreningen har sin dag tisdagen den 4 

juli, och lokalen är öppen kl:10-15. 

5. Administratör Hemsidan. 

Kristina Parmlind kommer att sluta som administratör för vår hemsida, så vi behöver en ny 

person som kan ta hand om sidan. Det är viktigt att sidan är uppdaterad.                           

Föreningen kommer också att annonsera i tidningen Lokalt Ludvika/Smedjebacken för att 

visa vad vi gör. 
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6. Rapporter. 

    a) Släktforskningens dag. 

    Det var en trevlig dag med en intressant föreläsning av Örjan Hamrin, 15 personer deltog. 

    b) Studieverksamhet. 

    Många cirklar är nu i gång och i Ludvika är två nybörjarcirklar startade. 

    c) Tidningen. 

    Redaktionen håller på att sammanställa materialet till nästa tidning. 

    d) Medlemsansvarig/Loppisansvarig. 

Loppis försäljningen har inbringat 2000kr den senaste månaden. Biggans loppis där vi har 

vår försäljning har öppet torsdag-lördag numera. 

    e) Materialansvarig. 

    Datorerna fungerar bra. 

    f) Hemsidan. 

    Hemsidan är inte uppdaterad eftersom det har varit vissa tekniska problem. 

    g) Övrigt. 

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

Åke skall köpa in ett nytt bord och nya stolar till vårt sammanträdesrum, samt ordna så att vi         

får en ringklocka till vår ytterdörr.      

Styrelsen har tagit ett beslut om vad som skall köpas som gåva när vi har en föreläsare.            

Värde ca 400 kr. 

     

     Nästa sammanträde. 

     2022-03-07 kl:18.00. 

   

    Avslutning. 

    Solveig förklarade mötet avslutat.                                                                                             

 

     ………………………………… 

    BrittMarie Forsberg 

    Sekreterare 

 

    Justeras: 

     ………………………………… 

    Solveig Bransell 

    Ordförande                                                                                                                                       
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