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Protokoll från styrelsemöte i Enecopia Släktforskarförening 

2017-05-02 

 
Tid och plats:  2/5 2017, kl. 18.30 i ABF:s lokaler, Östra Järnvägsgatan 1, Enköping 

 

 

 

Närvarande: Bernt Lundh Ordförande 

 Birgitta Gunnarsson 
 Gunnel Näsström 

 Bengt-Göran Österdahl 

 Karl-Fredrik Evengård 

 Kjell Pettersson 

 Erik Winell Adjungerad 

 
 

 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

2. Föregående mötes protokoll 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 
3. Föreläsningar på biblioteket (praktiska spörsmål) 

Styrelsen diskuterade praktiska detaljer runt de föreläsningar som vi arrangerar 
på Biblioteket. Inför varje sådan föreläsning skall vara bestämt vem som 

ansvarar för t.ex. 

 Hämtning/lämning av föredragshållaren 

 Inlednings- och avslutningsanförande 

 Inköp av blommor till föredragshållaren 

 M.m. 

4. Höstens program 

Den återkommande programpunkten ”Vi löser forskargåtor tillsammans” döps 

om till ”Forskargåtor/Berättarkväll”, och görs lite mindre pretentiöst än tidigare. 

Det behövs inga ”tjusiga” PowerPoint-presentationer eller liknande. Under 

programpunkten kan hugade medlemmar, under otvungna former, exempelvis  

 Berätta om erfarenheter från den egna forskningen 
 Tipsa om hur man löst problem när man kört fast 

 Presentera ett olöst problem för att om möjligt få tips på lösning av andra 

medlemmar 

 Ställa frågor om, och diskutera, i princip vilka ämnen som helst som rör 

släktforskning 

 

  



2 

 

Höstens program ser f.n. 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 -“- Budgetmöte + Forskargåtor/Berättarkväll 

9  november Besök på Enabygdsarkivet. (OBS torsdag, kl. 18.00.) 

11 -“- Arkivens dag med tema “Synd och skam” (Lördag, på Enköpings 

kommunhus) 

14  -“- Forskarstöd 
21  -“- Forskargåtor/Berättarkväll 

28  -“- Forskarstöd 

5  december Terminsavslutning med diskussion om möjliga intressanta 

ämnen att ta med i våren 2018 program 

5. Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns att diskutera. 

6. Nästa möte 

Nästa möte hålls den 22/8 2017 kl. 18.30. 

7.  Mötets avslutande 

 Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 
Vid protokollet      

 

Kjell Pettersson     

Sekreterare     


