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Protokoll från styrelsemöte i Enecopia Släktforskarförening 

2018-12-04 

 
Tid och plats:  4/12 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. Nya medlemmar 

Bengt-Göran meddelade att en ny medlem har anmält sig sen föregående 
styrelsemöte. 

4. Släktforskningens dag den 19/1 2019 

Släktforskningens dag 2019 arrangeras i Enköping på Biblioteket.  

 

Niklas skall kontakta kommunen ang. deras önskemål gällande utformningen i 

ett programblad som berör våra programpunkter under dagen. 
 

Kjell har varit i kontakt med författaren Ola Larsmo, som bekräftar att han, som 

en av våra programpunkter, kommer att berätta om sin omfattande 

källforskning inför skrivandet av boken Swede Hollow.  

 

Niklas skall kontakta Biblioteket för att bestämma exakta tider för de två 
föredragen (Emma C Elliot och Ola Larsmo). 

 

Bengt-Göran har många gamla Enköpingsfotografier och skall kontakta Ann 

Bergström för ev. presentation av dessa. 

 

Ovanstående evenemang kommer att annonseras i EP.  
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5. Vårterminens program 

Vårens program är ännu inte helt klart, 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, prel. följt av Bernt Lundhs presentation av den 

bakgrundsforskning han gjort inför författandet av hans bok 

”Den tjuvaktige klockaren”. 
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 

 

Arbetet med att fylla resp. aktivitetstillfälle med innehåll pågår. Alla 

föreningsmedlemmar är naturligtvis välkomna att lämna förslag på aktivitet till 
vem som helst i styrelsen.  

 

Förslag som f.n. är på tapeten: 

• Gudrun Andersson: Myndig eller omyndig? - kvinnans rättsliga och 

samhälleliga ställning under stormaktstiden. Niklas tar kontakt. 

• Lena Söderström: Presentation av nyheter och status i Arkiv Digitals 
utbud. Karl-Fredrik kontaktar AD. 

• Terminsavslutning med guidad tur på Vallby Friluftsmuseum. Niklas kollar. 

• Presentation av hur man kan följa upp personers förflyttningar, förutom 

det man kan finna i kyrkböcker och inrikes pass, t.ex. utrikes pass, 

visumhandlingar, passagerarlistor, mm. Kjell kontaktar Genealogiska 

föreningen i frågan. 

6. Övriga frågor 
Birgitta har haft kontakt med ABF ang. datorproblemen, bl.a. har vissa av våra 

program tagits bort och det inte går att komma in på AD eller Svar på vissa 

datorer. Dessa problem skulle enl. ursprungsplan varit lösta nu, men så är inte 

fallet. ABF kommer att installera nya stationära datorer och ordna så att vi kan 

använda dessa i full utsträckning. 

 
Niklas informerade om att den kontakt han haft med EP ang. deras bevakning 

av Enecopias presentationer i ABF:s lokaler och på biblioteket ännu inte 

resulterat i några tidningsartiklar. Niklas ska ta förnyad kontakt. 

 

Bengt-Göran ordnar med blommor till föredragshållaren till tisdagen den 11/12. 

 

Bengt-Göran tog upp frågan om att studiecirkeln ”Skriv din egen släkthistoria” 
nu avslutats, och att om den skall fortsätta i någon form behövs någon som kan 

ta över efter Göran Källgårdens mycket uppskattade insats under den tid som 

cirkeln pågått. Styrelsen anser att frågan inte ligger inom dess ansvarsområde, 
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eftersom det är en från föreningen fristående studiecirkel, och menar att det är 

en fråga för dem som ev. är intresserade av att starta en ny cirkel. 

7. Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 22/1 2019, kl. 18.30. 

8. Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet  

     

Kjell Pettersson 

Sekreterare     


