
           
 
              Föreningen LångöraSläkten               Protokoll styrelsemöte 
 
 

Anita  Nilsson  Ordförande Sidan 1 2007-07-14 

 
 
Tid:        2007-12-06 
Plats:        Palanderska Gården 
 
 
Närvarande:      Anita   Nilsson                                      Frånvarande:  Rikard Bergström 
                            Peter    Andersson                                                           Lars Andersson 
                            Ulrika Bergström                                                            Jerry Österholm 
                            Sture Karlsson 
                            Per Renud (inbjuden)   
                         

 
 
§ 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 Ulrika, att justera  

dagens protokoll. Till sekreterare valdes Anita. 
  
§ 5. Inga protokoll gicks igenom. 
 
 
§ 6. HEMSIDAN. 
                                             Detta möte är endast för, eventuell ny hemsida och ny 
                                             webbmaster.  
                                             Peter presenterade Per Renud. Pers dotter, Emma, förgyllde 
                                             mötet med sin närvaro. 
 
                                             Anita hade ordnat tillgång till internet på Palanderska Gården, 
                                             genom att kontakta Karlskrona Kommuns IT-enhet, så att vi 
                                             kunde koppla upp oss mot Internet.  
 
                                             Per visade olika förslag och hur man går tillväga att bygga 
                                             hemsidor. 
                                             Han visade vad en typisk hemsida oftast innehåller. 
                                             Per föreslog ett nytt webbhotell, som han även förevisade. 
                                             Detta hotell heter ”One.com” och har sitt säte i Danmark.                                        

                         Detta innebär, enligt Per,  att vi måste byta ut ändelsen,  
                         från    ”.nu”     till ”.eu” 
 
                         Beslutades att Per lägger upp en hemsida, som via en CD 
                         förevisas styrelsen, på nästa möte. 
                         Denna sida skall vara på försök och ligga parallellt med den gamla. 
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                         Per uppskattade att detta uppdrag skall ta  ca 30 timmar  till en kostnad  
                         av  ca 2,500:- SEK   och därefter  100:- SEK  per timme. 
                         Per skall även utveckla sidan med  en (1) timme i veckan. 
 
                         Målet skall, även vara att vi själva lär oss arbeta med hemsidan och Per  
                         har lovat undervisa oss.  
 
                         Sture ville lära sig. 
 
                         Styrelsen mejlar förslag till Per, enligt devisen ”jag vet ingenting om 
                         Långörasläkten, ni måste tala om vad som skall finnas på hemsidan”. 

                          
 
 
§ 7. Övriga frågor. Fanns ingen tid att ta upp eventuella, sade ordföranden. 
                       
                       
§ 8. Nästa möte.      Ordföranden återkommer om detta.                         
                      
 
§ 9. Avslutning. 
 
 
 Ordföranden avslutade mötet och tackade  Per Renud  med dotter och 

styrelsemedlemmarna för deltagande! 
 
 
 
 

Ordförande                                            Sekreterare  
 
 

Anita Nilsson   Anita Nilsson 
 

 
Justerare 

 
 

Peter Andersson                                        Ulrika Bergström 
 
 
 
 
 

 


