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Protokoll från styrelsemöte i Enecopia Släktforskarförening 

2017-04-18 

 
Tid och plats:  18/4 2017, kl. 18.30 i ABF:s lokaler, Östra Järnvägsgatan 1, Enköping 

 

 

Närvarande: Bernt Lundh Ordförande 

 Birgitta Gunnarsson 

 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. Rapport från kassören, ev. nya medlemmar, mm 

Bengt-Göran rapporterade att den ekonomiska statusen är ungefär som vid 

årsmötet. Ytterligare ett antal medlemsavgifter har betalats sedan föregående 

rapport. De som ännu inte betalat årets avgift skall få en påminnelse av Bengt-

Göran. 

4. FB-gruppen 

Birgitta har varit i kontakt med Ann Bergström ang. FB-gruppens utveckling. Hon 
föreslog att medlemmarna, förutom konfirmationskort, även skall kunna lägga 

upp skolkort. Styrelsen beslutade att samma regler skall gälla för skolkorten som 

redan gäller för konfirmationskorten, dvs. att uppgifterna inte lagras på ett 

”strukturerat sätt” och därmed blir sökbara, och att inga kränkande omdömen, 

eller andra för personerna känsliga uppgifter lagras. Om någon person kräver att 

vissa uppgifter skall tas bort, är gruppens administratörer skyldiga att göra 
detta. Det finns ingen regel som anger att fotografierna måste ha uppnått en viss 

ålder för att få läggas upp, men styrelsen beslutade att upprätta en egen regel 

om att fotona skall vara minst 50 år. 

5. Höstens program 

Antalet inkomna förslag på programpunkter inför hösten har inte varit 

överväldigande, men en aktivitet är redan spikad och ytterligare några är i 
”stöpsleven”, nämligen: 

 Förklaring/diskussion ang. förekommande begrepp som man stöter på i 

släktforskning, t.ex. torpare, fördelsman, inhyses, olika yrken, mynt- 

mått- och viktenheter, mm. 

 Besök med presentation av Westerlundska gården. Bernt undersöker 

möjligheten till denna aktivitet. 

 Besök på Enabygdsarkivet. Birgitta kollar när vi kan göra detta besök. 
 ”Vi löser forskargåtor tillsammans”. Denna programpunkt bör ”döpas om” 

och göras lite mindre pretentiös. Detta medför förhoppningsvis att flera 

medlemmar kommer att presentera sina ”gåtor” (lösta och olösta), något 
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speciellt som man funnit under sin forskning, eller annat som man under 

otvungna former vill diskutera med övriga medlemmar. 

 

F.n. ser höstens preliminära program ut som följer: 

29  augusti Terminsstart med presentation av höstens program. Dessutom 

tittar vi tillsammans på ett UR-program med Peter Sjölund som 

handlar om ”Vilken information som finns i vårt DNA och hur den 
informationen ska tolkas” 

5  september Forskarstöd 

12 -“-  -“- 

19 -“- Monica och Tomas Svenske berättar om orgelbyggaren  

  Pehr Gullbergson (Biblioteket kl. 19.00) 

26  -“- Forskarstöd 
3 oktober  -“-  

10 -“- Besök på Westerlundska gården 

17  -“- Forskarstöd 

24 -“-  -“- 

31 -“- Ännu ej bestämd aktivitet 

7  november Forskarstöd 

11 -“- Lördag: Arkivens dag med tema “Synd och skam” 
14  -“- Forskarstöd 

21  -“- Ännu ej bestämd aktivitet 

28  -“- Forskarstöd 

5  december Terminsavslutning med ännu ej bestämd aktivitet 

6. Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns att diskutera. 

7. Nästa möte 

Nästa möte hålls den 2/5 2017 kl. 18.30. 

8.  Mötets avslutande 

 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 
Vid protokollet      

 

Kjell Pettersson     

Sekreterare     


