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Protokoll fört vid styrelsemöte för Västerbergslagens släktforskare.      

Tisdagen den 7 mars 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 

Lena Stoor                                                  ledamot 

 

1. Procedurfrågor. 

    a) Mötets öppnande. 

Ordförande Solveig Bransell förklarar mötet öppnat, och en ny styrelseledamot välkomnades.                                                                

    b) Dagordning.  

    Den föreslagna dagordningen godkänns.  

    c) Föregående mötesprotokoll. 

Mötesprotokollet från styrelsemötet den 7 februari 2023 godkänns och läggs till    

handlingarna.  

2. Beslutsfrågor.  

    a) Dalasamverkan-släktforskardagarna. 

Styrelsen har beslutat att inte skicka någon representant från föreningen till Mora på 

Dalasamverkan. Styrelsen beslutade att inte delta i gemensam monter på släktforskardagarna 

i Östersund. 

    b) Berättarkväll. 

Berättarkvällen hålls nu på torsdag den 9 mars.  

Saxdalingarna underhåller och det finns fika till försäljning. 

    c) Bygdeforskning. 

De personer som har föranmält sig till bygdeforskningskursen kommer att bli kontaktade 

senare när vi har bokat in ett datum och vad det blir att kosta. Troligen blir det en lördag i 

september. 

3. Förslag från en medlem. 

Styrelsen har fått in ett önskemål om att göra en extra datahörna på andra sidan av   

skiljeväggen för att få flera platser med datorer tillgängliga när det är cirklar samtidigt. 

Ett beslut togs att vi inte ska ändra på någonting, eftersom det finns tillräckligt med datorer i 

dagsläget. Vill man sitta där när det inte är någon cirkel, så är det inga cirklar på tisdag 

eftermiddag och på helgerna.  

4. Ekonomi. 

Ett nytt konferensbord samt nya stolar har köpts in till sammanträdesrummet.                   

Föreningens tillgångar är nu ca 132,000 kronor inklusive handkassan. 

5. Verksamhet hösten, föreläsare, Öppet hus. 

    Styrelsen skall planera framöver vilka föreläsare vi skall boka in till hösten.  

    Lördagen den 22 april blir det ett Öppet hus i lokalen mellan kl.11.00-14.00. 

6. Hemsidan. 

 Det är fortfarande problem med hemsidan. Solveig skall kontakta en support för att få hjälp.   
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7. Rapporter. 

    a) Öppet hus. 

    30 personer deltog denna dag och föreningen fick 11 nya medlemmar. 

    b) Årsmötet. 

Kvällen bjöd på en intressant föreläsning av Sandra Christiansen och det var 28 personer 

närvarande. 

    c) Studieverksamheten. 

Trots att kön har betats av till nybörjarcirklarna, så är det många i kö fortfarande.                         

Nya cirklar kan komma i gång till i hösten. Ulla startar upp en sådan kurs nu i Smedjebacken. 

    d) Tidningen. 

    Tidningen är under bearbetning med kommande arrangemang och olika reportage.  

     e) Medlemsansvarig. 

    Senaste loppisförsäljningen har inbringat 1000 kronor. Föreningen har fått ny medlem.  

    f) Materialansvarig. 

    Alla datorer är nyss uppdaterade igen. 

    g) Övrigt. 

På årsmötet togs ett förslag upp om att styrelsen samt cirkelledarna skulle få gå och äta en 

middag som tack för deras ideella arbete i föreningen, det godkännes av mötesdeltagarna. 

     Det blir troligen i maj och berörda personer kommer att kontaktas senare. 

     

     Nästa sammanträde. 

     2023-04-04 kl:18.00. 

   

    Avslutning. 

    Solveig förklarade mötet avslutat.                                                                                             

 

     ………………………………… 

    BrittMarie Forsberg 

    Sekreterare 

 

    Justeras: 

     ………………………………… 

    Solveig Bransell 

    Ordförande                                                                                                                                       
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