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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 Peter och Ulrica att justera
dagens protokoll. Till sekreterare valdes Jerry.

§ 5.

Protokoll från föregående möten den 2007-02-10, 2007-03-04, 2007-04-13
och 2007-08-30 godkändes. Mötet bestämde att inte kontakta Susanne för
justering av protokoll, som kräver hennes underskrift.

§ 6.

Rapporter.
a. Ekonomin 20 000:- SEK fattas, enligt redovisning 2007-04-13. Ingen rimlig
förklaring finns! Revisorn har fått all relevant dokumentation. Enligt densamme är
det en salig röra, och kan INTE godkännas!!!! Önskvärt, att ett annat, överskådligare, redovisningssystem införs!!!!
Anita kontaktar revisorn Gunnar Petersson Bredäng innan förnyad kontakt tas
med Rikard Bergström (kassören).
b. DIS-konferens mm. Sture berättade om hur DIS (Datorstöd I Släktforskning)
fungerar. Anita kontaktar Bertil för att reda ut eventuella missförstånd.
Mötet bestämde att Anita tecknar ett liknande abonnemang i DIS.

c. Genline. Anitas abonnemang fungerar inte hos Sture. Sture löser detta själv
med Genline. Mötet bestämde att föreningen betalar Stures abonnemang.
d. Årsabonnemang. Se under b och c ovan. Anita tecknar abonnemang på de
släktföreningar som är av intresse, ex Blekingerötter, Sveriges Släktforskarförbund.
e. Släktforskning. Sture har via Genline hittat 8 st nya släktingar. Går inte att
söka på levande, spärr. Finns en gräns vid förra sekelskiftet, för sökandet.
Datorn på biblioteket är alltid on-line. För att komma åt Genline, klicka ikon
och därefter klicka på logga in. För att komma åt AllGen, klicka på adressen.
§ 7.

Författare

Medlemmar. LMF – ändringsansvarig? Sture kontaktar Arne om att kolla
dessa uppgifter.
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§ 8.

Protokoll styrelsemöte

Arbetsuppgifter – delegering.
Ulrica föreslog en typ av enklare utskick, som skrivs ut på skrivare.
Fick nyckeln till kansliet och tar hand om utskicken.
Jerry kollar upp olika stämplar, en med loggan och en med adressen.
Stämpelexempel kommer att skickas ut innan någon beställning görs.
Visade även upp engelska översättningen av släktbrevet 2007. Efter
korrekturläsning och ändring under rubriken ”Sommarmöte” godkändes detta
Ulrika åtar sig att prova göra ett enklare tryck av släktbrevet.
Peter kontaktar Rikard om vilka, som har betalt och Arne om vilka, som det
skall göras till utskick.
Visade ett rekryteringsbrev, som mötet godkände.
Anita frågar om Lars Andersson vill stå för nästa utskick också (han bekostade
medlemsutskicket i år!!!!). Frågar även Arne Olsson om han vill göra samma sak
med inbetalningsblanketterna (även han bekostade dessa i år!!!!).

§ 9.

Hemsidan. Sture har lagt in föreningens PlusGiro nummer. Anitas dotter, Linn,
har ändrat Långörens släktförening → Föreningen Långörasläkten. Gick dock
bara på medlemssidan . För att göra ändringar, kan ett särskilt EDITORprogram användas, måste inte jobba i HTML-kod!! Kan laddas ner gratis från
nätet, Sture vet. Peter har en webmaster på gång. För 100 – 200:- SEK/timme
kan han göra en insats. Han bjuds in till nästa möte.
Peter förklarade att vi kan ha sk dolda sidor, som bara styrelsen kommer åt.
Alla tar med sig önskade ändringar till nästa möte! Kolla upp PUL igen!!

§ 10.

Övriga frågor.
Sture provar att lägga ut protokollen,

§ 11.

Nästa möte.
2007-11-22 kl 18.00

§ 12.

Lokal meddelas senare.

Avslutning.
Ordföranden avslutade mötet och tackade styrelsemedlemmarna för deltagande!
Ordförande

Sekreterare

Anita Nilsson

Jerry Österholm
Justerare

Ulrica Bergström

Författare

Peter Andersson
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