
Föreningen Långörasläkten             Protokoll Styrelsemöte 
 

 
Tid: 2007-08-30.               kl.18.00 
Plats:             Palanderska Gården 
Närvarande: Anita Nilsson, Peter Andersson, Lars Andersson och Sture Karlsson. 

 
Protokoll:  

§ 1. Ordförande öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna. 
 

§ 2. Kallelsen till dagens möte godkändes. 
 

§ 3. Dagordningen godkändes. 
 

§ 4. Till sekreterare för dagens möte utsågs Sture. Till att jämte ordförande 
justera dagens protokoll utsågs Peter. 
 

§ 5. Föregående mötes protokoll. Sture undersöker om protokollet finns i hans 
dator. 

 
§ 6. Rapporter: 

 
 Ekonomi:            
 Rikard har skickat en ekonomisk lägesrapport. Inkomsterna under 2007 har 

varit bra. 
 

 Inkomster: Medlemsavgifter:            
Frivilliga bidrag                 
Medlemsförteckningar          
Nålar  
Långöraminnen  
Summa:   
 

  30 700:-      
1 965:- 
1 640:- 

840:- 
360:- 

35 505:- 

 

 Utgifter: Administration           
Porto     
Databehandling 
Övriga kostnader 
Summa:      
            

2440:10 
300:-- 

3100:20 
1010:-- 

6850:30 

                               
 

 Behållning 
augusti 2007: 

Kassa                            
Postgiro 
Summa       
                         

822:33 
44 727:40 
45 549:73 

    

 Anm. 1. 
Anm. 2. 

Medlemsavgifterna höjdes med 25 % vid förra årsmötet. 
Kostanden för tryck av medlemsbrev ( ca 4 500:- ) är inte 
redovisat. 
 

 Rikard medelar också att 2006-års räkenskaper är inlämnade till vår revisor 
Gunnar Petersson för revision. 
 

 Släktforskardagar:  
Anita gav en entusiastisk redogörelse för släktforskardagarna i Halmstad. 
Här var mycket att lära och många kontakter att knyta. Nästa år är 
släktforskardagarna i Malmö. Förslag väcktes att hela styrelsen då skulle 



besöka evenemanget.  
          

 Sommarmötet: 
Trots att inte så många långörasläktingar mötte upp blev sommarmötet den 
 29 juli på Långören lyckad dag. Långörens Hembygdsförening hade 
samma dag en hembygdsdag där bl. Björn Berglund medverkade och 
berättade om ön. Detta var mycket uppskattat. 
 

 Avhopp styrelsen: 
Anita redogjorde för vad som föregått Susannes avhopp från styrelsen. Vi 
har nu en ordinarie ledarmot och en supleant som lämnat styrelsen. Anita 
har frågat Anders Norberg om han vill gå upp som ordinarie ledarmot, men 
han har tackat nej. Tills vidare adjungeras Jerry Österholm till styrelsen. 
 

 Lokal: 
Anita har undersökt möjligheten att ha våra möten i Lotsstugan på 
Stumholmen. Men det går tyvärr inte. Tills vidare kommer vi att ha våra 
möten i Palanderska Huset på Trossö. 
 

§ 7. Medlemmar: 
Bertil Petersson har skrivit ett förslag till rekryteringsbrev att skicka till 
släktingar som vi har adressen till men som inte är medlemmar. Peter tar 
hand om brevet och gör de ändringar han finner lämpliga, t.ex har priset för 
medlemskap ändrats. Peter kontaktar Arne angående adresslista. Brevet bör 
skickas ut under hösten och de som betalar medlemsavgift betalar för 2008. 
 

§ 8. Hemsidan: 
Efter Susannes avhopp har vi ingen Webbmaster.Det är svårt att hitta någon 
som har både kunskap och tid. Anita har pratat med Webbhotellsuporten om 
koder och verktyg. Peter kontaktar Per Renud för att höra om han kan 
hjälpa oss. Anita hade fått uppgift om att verktyg ( program ?? ) som behövs 
kostar 15 000:-.Sture kollar med Arne. Anita kollar med Susanne vad som 
finns. Det är viktigt att komma igång med hemsidearbetet så snart som 
möjligt. 
 

§ 9. Övriga frågor: 
Eva Cumner´s hemsida med långörasläkten. Anita tar kontakt med Eva för 
att utreda hennes förhållande till Långörasläkten. Sture undersöker om hon 
tillhör släkten och om hon ev är medlem. 
 

§ 10. Nästa möte: 
Nästa möte blir den 18 oktober kl. 18.00 i Palanderska Huset. 

  
 

........................................................... 
Anita Nilsson Ordf. 

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

Peter Andersson Justerare 

 
 

........................................................... 
Sture Karlsson Sekr. 

  
 


