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Protokoll från styrelsemöte i Enecopia Släktforskarförening 

2017-12-12 

 
Tid och plats:  12/12 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 

 

 
 

 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

2. Föregående mötes protokoll 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

3. Vårens program 
F.n. ser vårens program ut som följer: 

 

 16 januari Terminsstart med bl.a. presentation av resultat från studiecirkeln 

  “Skriv din egen släkthistoria” (Bengt-Göran Österdahl), 

  värd Birgitta Gunnarsson 

20  -”- Släktforskningens dag, på biblioteket (obs lördag) 

23 -”- Forskarstöd + Speedkurs i släktforskning, om- och nystart för  

   ”nybörjare” (Göran Källgården) 

30 -”- Forskarstöd  

 

6  februari Konsistoriets i Uppsala kyrkoregler och tillämpning under  

 tidigare århundraden, på biblioteket (Niklas Pettersson) 

13 -”- Forskarstöd 

20 -”- Årsmöte, inkl. utlottning av två abonnemang på Arkiv Digital,  

  3 månader, resp. 6 månader.  

  Eva Emanuelsson berättar om statarnas liv och förhållanden. 

27 -”- Forskarstöd 

 

6   mars Forskarstöd 

13 -”- Presentation av erfarenheter från 2017 års studiecirkel ”Skriv din  

   egen släkthistoria”. 

20 -”- Forskarstöd 

27 -”- Forskarstöd 

 



2 

 

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

   släkthistoria”. 

10 -”- Forskarstöd  

14 -”- Besök på, och presentation av, Krigsarkivet. Buss avgår från ABF 

   kl. 9.00. Avgift 250:-/person. Max 17 deltagare. ”Först till kvarn”. 

   (Obs lördag) 

17 -”- Forskarstöd 

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

   Lundh, m.fl.) 

 

8    maj Forskarstöd 

15 -”- Forskarstöd 

22 -”- Terminsavslutning med besök i Tillinge. Marie Andersson eller någon 
   annan berättar om sin forskning, och kanske även någon rysansvärd 

   historia därifrån. 

4. Övriga frågor 

Beslutades att 

 Vårens program skall vara upptryckt och finnas tillgänglig för distribution till 

Släktforskningens dag, den 20/1 2018. 

 Tills vidare skall styrelseprotokollen ej publiceras på hemsidan. Endast 
årsmötesprotokollen kommer att läggas upp. Om medlemmarna upplever 

detta som otillfredsställande, kan beslutet komma att omprövas.  

 Annonsering av föreningens aktiviteter under vårterminen skall ske i samma 

omfattning som under den gångna hösten. 

 Föreningens medlemmar anmodas att, till någon i styrelsen, anmäla sitt 

intresse att medverka som värd vid någon eller några forskarstödskvällar. 

5. Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet      

 
Kjell Pettersson     

Sekreterare     


