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Styrelsemötes protokoll FLS  

 

 

Tid:   2007 02 10 

Plats: hos Sture på Svanhalla. 

 

 

Närvarande:  Anita Nilsson ordf., Susanne Cederholm, Ulrika Bergström, Sture Karlsson, 

Lars Andersson och Peter Andersson.  

Frånvarande: Rikard Bergström och Anders Nordberg. 

 

Protokoll 

§ 1 Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§ 2 Styrelsen fann att kallelse till mötet hade skett i laga tid. 

 

§ 3 Dagordningen fastställdes. 

 

§ 4 Mötet enades om att förutom ordföranden, utse Susanne och Lars att justera dagens 

protokoll. Till sekreterare valdes Peter under mötets första del och Ulrika under mötets senare 

del. 

 

§ 5 Protokollet från föregående möte  2007 01 13  godkändes. 

 

§ 6 Rapporter. 

 

A  Ekonomi 

Genomgång av Rikards ekonomiska rapport. Föreningens aktuella saldo är endast 1300:-. 

Diskussion om hur inkomsterna från försäljningen av fotografier från årsmötet skall hanteras. 

Årsmötets kostnader för lunchen blev 7000: - dyrare än beräknat. Anita hör med kassören om 

varför. 

Annonsering på hemsidan skall göras där medlemmar skall erbjudas köp av långörennål  

(60: -), medlemsförteckning (40: -), långöraminnen (30: -), samt 6-generationstavlor från 

1993 (40: -). Beställningen av dessa produkter görs via plusgiro till Rikard, som sedan 

meddelar Ulrika för leverens till beställaren. 

 

B Genline:  

Sture har haft abonnemang i 2 månader och är mycket nöjd. Sista två månaderna har vi via 

Genline funnit 300 nya släktingar och vår släkt innehåller nu mer än 10000 individer.   

 

C Släktforskning: 

Susanne har planer på att utforma en sida på vår hemsida om just släktforskning, där läsaren 

skall stimuleras till att börja släktforska. Sidan får utformas efter hand och vi skall  be våra 

släktforskare Bertil Petersson och Arne Olsson om hjälp. 
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D Mötesteknik: 

Tas vid annat tillfälle. 

 

E Lokal: 

Ulrika har nyckel till lokalen (KFUM kansliet på Alamedan). Susanne och Anita med make 

Jerry Österholm har där satt upp ett skåp med lådor för förvaring av dokument mm. Bland 

föreningens material finns  där en äldre bok ( anno 1816? )  

Ulrika skall höra med Föreningen Gamla Karlskrona om ytterligare information angående 

denna bok, om det finns skäl att försöka restaurera den.    

  

§ 7 Allgen 

Peter skall efterhöra med bl.a. Datainspektionen om vilka regler (PUL mm.) som gäller vid 

publicering av släkttavlor på Internet. 

Upphovsrätt:  Anita kollar detta. 

 

§ 8  Medlemmar:   A  Listor av olika slag:  Betalande medlemmar och medlemmar, som inte 

                                                                     betalat på många år. 

 

                               B  Brev – Ulrika            Förslag  3 olika;  Betalande medlemmar 

                                                                                                  Icke betalande medlemmar 

                                                                                                  Nyrekrytering              

                                   Ulrika utformar utseendet av dessa och kommer med förslag. 

 

§ 9  Hemsidan:      A  Foton tas på alla styrelsemedlemmar och läggs ut. Även andra foton, 

                                   som har koppling till Långörasläkten och Långören, samt även foton 

                                   från medlemmar, som passar in på vår hemsida. 

                              B  Upphovsrätt till material.  Måste vara källanvisningar. 

 

§ 10 Övriga frågor     Sommarmöte 29 juli i år. Susanne och Ulrika föreslog. Dom tar fram  

                                   program och webmaster och ordföranden tar emot anmälningar. 

 

§ 11 Nästa möte       4 mars 2007  

 

§ 12  Avslutning      Ordförande tackade för ett bra möte och tackade Sture´s fru Linnea för 

                                 trakteringen av smörgåsar, kakor och frukt, därmed avslutades mötet. 

 

 

 

 

...............................................                                              .................................................... 

         Peter  Andersson                                                                      Anita  Nilsson 

 

 

 

..............................................                                              ........................................................ 

        Lars  Andersson                                                                       Susanne  Cederholm                               
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