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Protokoll från styrelsemöte i Enecopia Släktforskarförening 

2018-11-06 

 
Tid och plats:  6/11 2018, kl. 18.30 i ABF:s lokaler, Östra Järnvägsgatan 1, Enköping 

 

 

Närvarande: Niklas Pettersson 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 nya medlemmar 

Bengt-Göran meddelade att ekonomin i stort sett är oförändrad i förhållande till 

senast rapportering, dvs den är god. Inga nya medlemmar har tillkommit sen 
föregående styrelsemöte. 

4. Släktforskningens dag 19/1 2019 

Släktforskningens dag 2019 arrangeras i Enköping på Biblioteket. En yta är 

reserverad för ändamålet utanför ”Enköpingsrummet”. Årets tema är ”Fotot i 

släktforskningen”.  

 
Ena-arkivet kommer därför att presentera en fotoutställning.  

 

Vidare kommer Emma C Elliot att presentera sin bok ”Fyra stycken jämtländsk 

kvinnohistoria”. Den handlar om tiden från 1860 och framåt. Hon kommer 

också att berätta hur hon gått tillväga med dokumentation och framställning, 

blandat med råd och tips.  
 

Styrelsen undersöker möjligheten att engagera ytterligare en intressant 

föredragshållare. 

 

Niklas skall påminna föreningens medlemmar om resterande aktivitet under 

hösten via e-mail. 

 
Ovanstående evenemang kommer att annonseras i EP.  

  



2 
 

5. Vårterminens program 

Vårens program är ännu i sin linda, och ser f.n. ut som följer: 

 

15 Januari Terminsstart med presentation av vårterminens program,  

  följt av Forskarstöd 

22  -”- Forskarstöd 
29  -”- Forskarstöd 

5 Februari Ännu ej fastställd aktivitet 

12  -”- Forskarstöd 

26  -”- Årsmöte, följt av ännu ej fastställd aktivitet 

5 Mars Forskarstöd 

12  -”- Forskarstöd 
19  -”- Ännu ej fastställd aktivitet 

26  -”- Forskarstöd 

2 April Forskarstöd 

9  -”- Ännu ej fastställd aktivitet 

23  -”- Forskarstöd 

7 Maj Forskarstöd 

14  -”- Forskarstöd 
21  -”- Terminsavslutning med ännu ej fastställd aktivitet 

6. Övriga frågor 

Kjell framförde synpunkten att vi bör vara bättre förberedda om/när vi ska 

delta i nästa arrangemang av kommunens eMedborgarvecka. Föreningens 

representanter bör bl.a. ha med sig material att överlämna till besökarna, samt 

försöka intressera dem för vår verksamhet och gärna även handgripligt visa hur 
vi bedriver släktforskning.  

 

Birgitta informerade om att det i samband med uppdatering av datorerna i 

forskarsalen, flera av våra program har blivit borttagna. Birgitta kontaktar ABF 

för att, om möjligt, få dem återinstallerade. 

7. Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 4/12 2018, kl. 18.30. 

8. Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet  

     

Kjell Pettersson 
Sekreterare     


