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Protokoll från styrelsemöte i Enecopia Släktforskarförening 

2018-05-15 

 
Tid och plats:  15/5 2018, kl. 18.30 i ABF:s lokaler, Östra Järnvägsgatan 1, Enköping 

 

 

 

Närvarande: Niklas Pettersson Ordförande 

 Birgitta Gunnarsson 
 Karin Gehlin 

 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 nya medlemmar 
Bengt-Göran meddelade att fakturan gällande studiebesöket på Krigsarkivet är 

betald. En ny medlem har tillkommit sedan föregående styrelsemöte. 

4. Höstens program 

Diskuterades upplägg av programmet för hösten. Forskarstödskvällarna, 

budgetmötet, liksom terminsstart och terminsavslut är spikade. 

Evenemangskvällarna är i stort sett klara, och höstprogrammet ser f.n. preliminärt 
ut som följer: 

 

28  augusti Terminsstart med presentation av höstens program.  

  Bernt Lundh berättar om Enköpings historiska indelning och  

  stadens arbetslivshistoria. 

  Lokal: ABF:s lokaler 
4 september Forskarstöd 

11  -”- Forskarstöd 

18  -”- Göran Källgården berättar något ur sin digra bank med lokala  

   historiska händelser. 

   Lokal: Biblioteket 

25  -”- Forskarstöd 

2 oktober Forskarstöd 
9  -”- Budgetmöte.  

   Stefan Sundbäck berättar på temat ”Norrbottnisk  

   pionjäremigration till USA år 1865”. 

  Lokal: ABF:s lokaler 

16 -”- Forskarstöd 

23 -”- Forskarstöd 
30 -”- Håkan Palm berättar om soldatforskning. 
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   Lokal: ABF:s lokaler 

6 november Forskarstöd 

13 -”- Forskarstöd 

20 -”- Anders Nyström, från Enköping, berättar 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  

   fosterfamilj i Hälsingland. 
   Lokal: Biblioteket 

27 -”- Forskarstöd 

4 december Forskarstöd 

11 -”- Terminsavslutning.  

   Leif Mörkfors ger oss en inblick i hans researchjobb för SVT- 

   programmen ”Vem tror du att du är”, ”Allt för Sverige” och  
   ”Det sitter i väggarna”. Tidpunkten för detta föredrag kan  

   komma att ändras.  

   Lokal: ABF:s lokaler 

 

Birgitta bokar lokaler för hösten aktiviteter hos ABF resp. Biblioteket. 

5. Övriga frågor 

Inga frågor fanns att behandla. 

6. Nästa möte 

Tidpunkt för nästa möte är ännu ej fastställt. 

7. Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 
Vid protokollet      

 

Kjell Pettersson     

Sekreterare     


