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Protokoll från styrelsemöte i Enecopia Släktforskarförening 

2018-04-17 

 
Tid och plats:  17/4 2018, kl. 18.30 i ABF:s lokaler, Östra Järnvägsgatan 1, Enköping 

 

 

 

Närvarande: Niklas Pettersson Ordförande 

 Birgitta Gunnarsson 
 Karin Gehlin 

 Bengt-Göran Österdahl 

 Kjell Pettersson 

 

 

 
 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

2. Föregående mötes protokoll 

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

3. Ekonomi och nya medlemmar 

Bengt-Göran meddelade att inga nya medlemmar tillkommit sedan senaste 
redovisningen.  

På Bankgiro finns  20 485,39 

På Mälarkonto finns  27 505,00 

I kassan finns >6 700,00 

4. Förslag gällande höstens program 

 Niklas har varit i kontakt med Anders Nyström, från Enköping, som i radions 
”Släktband” berättat om sin farfars morfars far, som var ett av de 126 barn 

som år 1785 fick lämna Allmänna Barnhuset i Stockholm för att placeras 

hos fosterfamiljer i Hälsingland. Anders är intresserad att komma till 

föreningens arrangemang och låta oss ta del av hans berättelse. Biblioteket 

ansågs vara en lämplig presentationsplats. Birgitta och Niklas försöker få till 

en tid på biblioteket som passar Anders. 

 Bengt-Göran skall kontakta Leif Mörkfors för att höra om han är intresserad 

av att berätta om sitt researchjobb för SVT-programmen ”Vem tror du att 

du är”, ”Allt för Sverige” och ”Det sitter i väggarna”. 

 

 Karin vidarebefordrade förslaget från John-Erik Höglund att vi skulle bjuda 

in en föredragshållare för att berätta om hur man bedriver soldatforskning, 

med fokus på Uppland. Niklas kollar med Håkan Palm. 

 Bengt-Göran föreslog att vi skulle arrangera ett besök vid ett soldattorp och 

hitta lämplig föredragshållare till detta evenemang. 

 Karin föreslog att vi ska försöka hitta någon som kan berätta om Enköpings 

historiska indelning och lite om stadens arbetslivshistoria, och gärna om 

tegelbruket på Åsen. Niklas kollar med Bernt Lundh. 
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 Föreslogs att vi ska be Göran Källgården berätta något ur hans digra 

berättelsebank. Birgitta kollar med Göran. 

 

Programmet är långt ifrån färdigt, men ser f.n. ut som följer: 

28 augusti Terminsstart med presentation av höstens program + någon 

  ännu ej bestämd programpunkt. 

4 september Forskarstöd 
11 -”- Forskarstöd 

18 -”- Ännu ej bestämt evenemang 

25 -”- Forskarstöd 

2 oktober Forskarstöd 

9 -”- Budgetmöte + ännu ej bestämt evenemang 

16 -”- Forskarstöd 
23 -”- Forskarstöd 

30 -”- Ännu ej bestämt evenemang 

6 november Forskarstöd 

13  -”- Forskarstöd 

20  -”- Ännu ej bestämt evenemang 

27  -”- Forskarstöd 

4 december Forskarstöd 
11  -”- Terminsavslutning + ännu ej bestämt evenemang 

5. Övriga frågor 

 Beslutades att betala tillbaka avgiften för studiecirkeln ”Skriv din egen 

släkthistoria” till två personer som endast deltagit en gång var. 

 Birgitta skall se till att ABF:s datasupport kompletterar en dator med 

program som den saknar. 

 Kjell hade fått en fråga om det var möjligt för föreningens medlemmar att 

under en veckas tid, mellan två forskarstödskvällar, att låna en av 

föreningens cd-skivor att använda sin forskning hemma. Beslutades att inte 

tillåta detta pga. att skivorna inte är skyddade och går att kopiera. 

 Rollen som värd vid forskarstödskvällarna diskuterades. Beslutades att 

värdskapet i första hand innebär att se till att det finns kaffe med tilltugg. I 
andra hand skall värden vara behjälplig med forskning om så önskas av 

någon närvarande. Dock finns det normalt så många kunniga forskare att 

de bör kunna avlasta värden detta arbete. Diskuterades också möjligheten 

att 2-3 ggr per termin ”kalla in” någon av medlemmarna som besitter 

expertkunskap inom något speciellt område, för att hjälpa andra 

medlemmar med forskning inom området. 

6. Nästa möte 
Nästa möte äger rum den 15/5 kl. 18.30. 

7. Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet      
 

Kjell Pettersson     

Sekreterare     


