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Protokoll från styrelsemöte i Enecopia Släktforskarförening 

2017-11-14 

 
Tid och plats:  14/11 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. Ekonomi och föreningsmedlemmar 

Bengt-Göran överlämnade den aktuella medlemsförteckningen. Föreningen har f.n. 
90 betalande medlemmar. 

4. Inför terminsavslutningen den 5/12 

För att göra medlemsskapet så givande som möjligt ber styrelsen medlemmarna 

att till terminsavslutningen komma med förslag på aktiviteter till kommande 

vårtermin. 

5. Våren program 
Diskuterades tänkbara arrangemang till kommande vårtermin. Bl.a. följande 

förslag diskuterades: 

 Konsistoriets i Uppsala kyrkoregler och tillämpning under tidigare 

århundraden (Niklas Pettersson) 

 Mordbrand i telegrafstationen i Enköping år 1910 (Bernt Lundh) 

 Gamla ord och begrepps betydelse och innebörd (Bernt Lundh, m.fl.) 
 Marie Andersson från Tillinge inbjudes att berätta om sin forskning, och 

kanske även berätta någon rysansvärd historia därifrån. Föredraget kan ske 

“hos oss” eller i Tillinge, förslagsvis under maj månad. (Gunnel Näsström) 

 Besök på, och presentation av, Krigsarkivet 

 Presentation av erfarenheter från höstens studiecirkel “Skriv din egen 

släkthistoria” (Göran Källgården, m.fl.) 

 Presentation av resultat från ovan nämnda studiecirkel från någon/några av 
deltagarna (Bengt-Göran Österdahl, m.fl.) 
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F.n. ser vårens mycket preliminära program ut som följer: 

 

 16 januari Terminsstart med presentation av erfarenheter från  

  studiecirkeln “Skriv din egen släkthistoria” (Göran Källgården, m.fl.) 

20  -”- Släktforskningens dag (lördag) 

23 -”- Forskarstöd 

30 -”- Forskarstöd 
 

6  februari Konsistoriets i Uppsala kyrkoregler och tillämpning under  

 tidigare århundraden (Niklas Pettersson) 

13 -”- Forskarstöd 

20 -”- Årsmöte 

27 -”- Forskarstöd 
 

6   mars Forskarstöd 

13 -”- Gamla ord och beteckningars betydelse och innebörd (Bernt  

   Lundh, m.fl.) 

20 -”- Forskarstöd 

27 -”- Forskarstöd 

 
3    april Presentation av egna resultat från studiecirkeln ”Skriv din egen  

   släkthistoria” (Bengt-Göran Österdahl, m.fl.) 

10 -”- Forskarstöd 

17 -”- Forskarstöd 

24 -”- ? 

 
8    maj ? 

15 -”- ? 

22 -”- Terminsavslutning 

 

6. Nästa möte 

Nästa möte hålls den 12/12 2017 kl. 18.30. 

7. Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet      

 

Kjell Pettersson     
Sekreterare     


