
1 

 

Protokoll från styrelsemöte i Enecopia Släktforskarförening 

2018-03-20 

 
Tid och plats:  20/3 2018, kl. 18.30 i ABF:s lokaler, Östra Järnvägsgatan 1, Enköping 

 

 

 

Närvarande: Niklas Pettersson Ordförande 

 Bengt-Göran Österdahl 
 Karl-Fredrik Evengård 

 Kjell Pettersson 

 

 

 

 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

2. Föregående mötes protokoll 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

3. Nya medlemmar 

Bengt-Göran meddelade att 2 nya medlemmar tillkommit. Dessa ”tas om hand” av 

Niklas resp. Karl-Fredrik. F.n. har 57 medlemmar betalat årsavgiften för 2018. 

4. Värdar vid forskarstödskvällarna 

Att få medlemmar att ställa upp som värd vid forskarkvällarna är inte helt lätt. 

Värdskapet innebär att fixa med kaffe och kaffebröd, samt även vara s.k. 

forskarvärd. Forskarvärdsuppdraget behöver inte vara så betungande då det alltid 

finns ett antal forskare på plats som gärna ställer upp när någon behöver hjälp. 

Styrelsen vädjar därför till medlemmar även utanför styrelsen ställa upp som 
värdar. 

 

Terminens återstående värdskap vid forskarkvällarna ser ut som följer: 

27/3 Kjell Pettersson 

10/4 Vakant 

17/4 Monica Nilsson 
8/5 Stig Öberg 

15/5 Niklas Pettersson 

5. Idéer gällande höstens program 

 Niklas skall ta kontakt med en person från Enköping vars farfars morfars far 

var ett av de 126 barn som år 1785 fick lämna Allmänna Barnhuset i 

Stockholm för att placeras hos fosterfamiljer i Hälsingland. Historien har 

berättats i radions ”Släktband”. 
 

 Föreslogs även att vi skall bjuda in en föredragshållare för att berätta om 

hur man bedriver soldatforskning, med fokus på Uppland. 

 

 Alla medlemmar är välkomna med förslag på programpunkter till 

höstterminen. 
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6. Övriga frågor 

B-G skänker boken ”Svenska sjukdomars namn i gångna tider” till föreningen. 

 

Beslutades att den ”gamla” hemsidan (http://enecopiaslaktforskare.com/) skall 

släckas ner när allt material som finns på den är sparat. 

7. Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 17/4 kl. 18.30. 

8. Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet      

 
Kjell Pettersson     

Sekreterare     

http://enecopiaslaktforskare.com/

