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Protokoll. 
 
§ 1. Ordförande öppnade dagens möte och hälsade samtliga välkomna. 
  
§ 2. Styrelsen enades om att kallelse till mötet har skett i tid. 
 
§ 3. Dagordningen fastställdes. 
 
§ 4. Mötet enades om att, förutom ordförande, utse Ulrika Bergström och Sture 

Karlson att justera dagens protokoll. Till sekreterare valdes Susanne 
Cederholm. 

  
§ 5. Protokoll från föregående möte den 20061118 godkändes. 
 
§ 6. Rapporter. 

a. Ekonomisk; Styrelsen önskar att kassören Rikard redovisar personligen till 
styrelsen eller ordförande då styrelsen ej har kunskap i ekonomisk redovisning och 
förstår ej ekonomirapporten. 

b. Genline: Styrelsen beslutar att abonnemang skall tecknas på Genline när och hur 
länge Sture vill ha det.  

c. Lokal: Styrelsen bestämde att material skall förvaras på vinden på KFUM. Anita 
har ett skåp som ska flyttas dit och inventering av material ska ske senast 1 februari 
av Anita och Ulrika (ev. även Susanne).   

d. Släktforskning:  Bertil Petersson berättade om hur han släktforskar med hjälp 
av bland annat scannade kyrkoböcker på Biblioteket. Ett referat av 
släktmötet 2006 publicerades i Sturköbladet där även släktingar efterlystes. 
Släkten har stor spridning på Sturkö (och Torhamn) i och med döttrarna som 
flyttade från Långören. Styrelsen riktar ett särskilt tack till Bertil som 
informerade om släktforskningen. 
Lars tipsade om Kennet ’Lekare’ Johansson som har skrivit en bok med 
bilder på sin släkt. Boken såg han på Jämjö bibliotek och heter kanske 
Släktboken. 
Sture berättade om DIS (Datorhjälp i Släktforskning) där medlemmar får ta 
del av andras forskning men först efter att lagt upp 100 egna namn till 
registret som består av ca 2 miljoner namn. Kontakt finns även med Rolf i 
Malmö (en forskande släkting) som har eget register främst på personer från 
Sturkö. 
Sture är ansvarig för släktforskningen i styrelsen och ska ta fram dokument 
så att var och en i styrelsen kan fylla i sina närmaste släktingar som saknas i 
registret. 
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e. Mötesteknik-kurs: Ämnet bordlägges då det inte verkar relevant istället kan 
Susanne och Ulrika föreslå löpande förbättringar för styrelsen enligt kursen 
och kursmaterialet. 
 

§ 7. All-Gen 
a) Arne har gjort en hemsida med dokument för All-Gen som är utlagd på 

hemsidan  
b) Betalande medlemmar ska sedan få tillgång till denna men under en 

utvärderingsperiod så har bara styrelsen tillgång till All-Genlistan. Susanne 
tar fram lösenordsskyddad hemsida för test. Lösenord kommer att skickas 
med e-post för att det lätt ska gå att byta. Valet står mellan personligt 
lösenord eller samma för alla (ett nytt varje år?). 

 
§ 8. Medlemmar 

a) Lista på de medlemmar som betalt 2006 tas fram av Rikard och Arne. 
b) Brev till nuvarande och ev blivande medlemmar författas av Ulrika för 

justering av styrelsen. Tre brev behövs: 
1. Medlemsbrev som skickas till de som betalt medlemsavgiften 2006. 
2. Saknadbrev till de som varit medlemmar men inte betalt 2006. 
3. Rekryteringsbrev till personer som aldrig varit medlem. 

c)  Susanne har satt upp maillista för test av styrelsen. Den ska sen användas till 
utskick av nyhetsbrev till medlemmarna. 
 

§ 9. Hemsidan. 
Susanne redogjorde för de senaste och kommande uppdateringar på hemsidan. 
Anita redogjorde för avtalet med webhotellet, att de ska betalas i april och 
faktura skickas till kassören och ordföranden. 
 

§ 10. Övriga frågor. 
 Inga 
 
§ 11. Nästa möte. 

Styrelsen beslutade att nästa möte skall avhållas den 10 februari kl.14.00, hos 
Sture Karlsson i Svanhalla. Planering av medlemsutskick. 
 

§ 12. Avslutning. 
 Ordföranden avslutade mötet och tackade styrelsemedlemmarna för deltagande! 
 
 

Ordförande    Sekreterare  
 
 
Anita Nilsson    Susanne Cederholm 

 
 

Justerare 
 
 

Ulrika Bergström    Sture Karlsson 


