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Protokoll från styrelsemöte i Enecopia Släktforskarförening 

2017-08-22 

 
Tid och plats:  22/8 2017, kl. 18.30 i ABF:s lokaler, Östra Järnvägsgatan 1, Enköping 

 

 

 

Närvarande: Bernt Lundh Ordförande 

 Gunnel Näsström 
 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. Terminsstarten den 29/8 

Beslutades att höstens forskarkvällar skall pågå kl. 18.30 – 20.30. 

 

Terminsstarten kommer, förutom sedvanlig kaffestund, att innehålla en 

presentation av höstens program samt visning av ett UR-program med Peter 
Sjölund under rubriken ”Vilken information som finns i vårt DNA och hur 

informationen skall tolkas”. 

 

Gunnel kommer att annonsera höstens aktiviteter under ”Klubb och Förening” i 

EP. 

 
Bernt informerar våra medlemmar via e-mail om att terminen startar den 29/8. 

4. Ekonomi 

Bengt-Göran informerade om att föreningens ekonomistatus per den 21/8 är: 

 Kassa 4 260,00 kr 

 Bankgiro 15 373,39 kr 

 Mälarkonto 27 505,48 kr 
 Totalt 47 138,87 kr 

 

I totalen ovan ingår medel från studiecirkeln ”Skriv din egen släkthistoria” med 

16 x 500 kr = 8 000,00 kr. 

 

Föreningen har 73 betalande medlemmar per den 21/8. 

5. Värdar vid forskarstöd 
Bernt skall ta fram en anmälningslista där föreningens medlemmar kan anmäla 

sitt intresse att vara värd under höstterminens forskarkvällar. 
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6. Övriga frågor 

Diskuterades vårt ev. deltagande i kommunhuset på Arkivens dag, i år med 

temat ”Synd och skam”. Bernt kollar med kommunen vilken inriktning de tänkt 

sig, och om det ev. finns kopplingar till, eller intresse av, vårt deltagande. 

 

En diskussion ägde rum ang. hur vi kan värva nya medlemmar. Ett förslag var 
att höra med de studieförbund som anordnar släktforskarkurser, om vi kan få 

möjlighet att komma och presentera vår förening. 

7. Nästa möte 

Nästa möte hålls den 3/10 2017 kl. 18.30. 

8. Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet      

 

Kjell Pettersson     

Sekreterare     


