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Protokoll från styrelsemöte i Enecopia Släktforskarförening 

2017-10-03 

 
Tid och plats:  3/10 2017, kl. 18.30 i ABF:s lokaler, Östra Järnvägsgatan 1, Enköping 

 

 

 

Närvarande: Bernt Lundh Ordförande 

 Birgitta Gunnarsson 
 Bengt-Göran Österdahl 

 Kjell Pettersson 

 

 

 

 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

2. Föregående mötes protokoll 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

3. Ekonomi 

Bengt-Göran informerade om att föreningen sedan föregående möte betalat  

för 2 st. annonser i EP. 

4. Inför budgetmötet den 31/10 

Bengt-Göran skall ta fram ekonomiska underlag, med bl.a. förslag till ny budget. 

5. Berättarkväll 

Efter budgetmötet den 31/10 hålls en berättarkväll där alla får tillfälle att berätta 

om intressanta rön och/eller problem som man stött på i sin forskning. Endast en 

medlem har hittills anmält presentation av sin gåta, varför det finns plats för fler 
medlemmar att bidra. 

6. Övriga frågor 

Tisdagen den 10/10 möts vi på Westerlundska gården kl. 18.30 – 20.30. 

Avgiften är 30 kr/person. 

 

Släktforskningens dag är flyttad till den 20/1 2018, och kommer hädanefter att 
arrangeras den tredje lördagen i januari varje år. Föreningen kommer att 

närvara på biblioteket, informera om vår verksamhet och tillhandahålla vår 

informationsfolder. 

 

Arkivens dag 2017, med tema ”Synd och skam”, hålls i år den 11 november. 

Kommunen kommer enl. Bernt att arrangera en utställning på biblioteket, ännu 

med oklart innehåll. 
 

Birgitta framförde en önskan om att det skall gå att släcka ner en del av 

datasalen för att det lättare ska gå att se det som visas på ”vita duken”. Birgitta 

skall framföra önskemålet till ABF i Enecopias namn. 
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Vårens program diskuterades. Ett förslag till programpunkt var ”Gamla uttryck”, 

och dess innebörd. Exempel: Torparkontrakt, statare, arv, bouppteckning, 

konkurser. Tanken är att anlita en eller flera föredragshållare som kan förklara 

vad de olika termerna/uttrycken innebar. 

 

Nästa årsmöte bestämdes att hållas den 20/2 2018. 

7. Nästa möte 
Nästa möte hålls den 14/11 2017 kl. 18.30. 

8. Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet      
 

Kjell Pettersson     

Sekreterare     


