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Protokoll från styrelsemöte i Enecopia Släktforskarförening 

2017-01-17 

 
Tid och plats:  17/1 2017, kl. 18.00 i ABF:s lokaler, Östra Järnvägsgatan 1, Enköping 

 

 

Närvarande: Göran Källgården Ordförande 

 Gunnel Näsström 

 Karl-Fredrik Evengård 
 Bengt-Göran Österdahl 

 Kjell Pettersson 

 

 

 

 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

2. Föregående mötes protokoll 

Punkten ”Statare på Eka säteri” den 16/5 är fortfarande i stöpsleven. Göran 

undersöker möjligheten till förevisning i ämnet på Eka. 

3. Rapport från kassören, ev. nya medlemmar, mm 

Bengt-Göran rapporterade att vi f.n. har 92 medlemmar. Sedan föregående möte 

har 2 nya medlemmar tillkommit. De ”tas om hand” av Bengt-Göran resp. Karl-

Fredrik. 

Bengt-Göran överlämnade Ekonomisk rapport för 2016, och meddelade även att 

skattemyndigheten har gett besked om att föreningen inte behöver erlägga 
någon skatt för år 2016. 

4. Oklara punkter gällande vårprogrammet 

Diskuterades huruvida vi skall annonsera att föredragen och ”Tyda gammal stil” 

även är för icke-medlemmar, men då med avgift. 

Beslutades att så ska ske. Avgiften skall vara 50:-för icke medlemmar, och 0:- 

för medlemmar. 

Diskuterades upplägget för de två tillfällen under vårterminen 2017 med rubriken 

”Vi löser forskargåtor tillsammans”, den 21/2 resp. den 4/4. Dessa tillfällen är 

mera avsedda att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan de närvarande, än 

en föreläsning i man löser vissa problem. Naturligtvis är även vanliga forskar-

stödskvällar tillfällen till erfarenhetsutbyte mellan de närvarande. 

Vi har fått en förfrågan från Marja Eriksson angående våra önskemål inför 
hennes föredrag om ”Historiska kartor”, den 14/3. 

Karl-Fredrik skall kontakta henne och be att hon behandlar vilka olika typer av 

kartor som finns och vilka syften de var avsedda att tillgodose när de skapades, 

t.ex. storskifteskartor, lagaskiftes-kartor, generalstabskartor, mm. Vidare skall 

Karl-Fredrik be att hon visar exempel på t.ex. laga skiftes-karta från vårt 

närområde, exempelvis Sparrsätra. 
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5. Förberedelser inför årsmötet 

 Göran lämnade förslag på innehåll i medlemsutskick med kallelse inför 

årsmötet den 21/2. Förslaget godkändes. 

 Kjell skall skriva en verksamhetsberättelse för det gångna året. 

 Bengt-Göran skall ta fram en ekonomisk rapport. 

 Karl-Fredrik skall skaffa lotter för utlottning av 2 st. abonnemang av 

SVAR/ Arkiv Digital. 

Beslutades att vid årsmötet (Övriga ärenden) diskutera föreningens Facebook-

grupp med syfte att lägga upp konfirmationskort för att gemensamt hjälpas åt 

att identifiera konfirmanderna. Med diskussionen som utgångspunkt skall den, 

vid årsmötet, valda styrelsen senare besluta om hur vi skall gå vidare i ärendet. 

6. Övriga frågor 

Bengt-Göran har, för en person som efterfrågat hjälp, tagit fram information om 
den efterfrågade släkten i ”Släkt och hävd”, samt redovisat resultatet. Personen 

är nöjd med det den information som Bengt-Göran förmedlat, men undrar 

samtidigt om någon i föreningen skulle vara intresserad av att forska vidare på 

berörd släkt. Den som är intresserad är välkommen att kontakta någon i 

styrelsen.  

7. Nästa möte 

Nästa möte kommer att hållas efter att årsmötet valt ny styrelse. Därför är 
någon tidpunkt ännu inte bestämd. 

8.  Mötets avslutande 

 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet      
 

Kjell Pettersson     

Sekreterare     

 

 

 
        

        

        

 


