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Protokoll från styrelsemöte i Enecopia Släktforskarförening 

2019-01-22 

 
Tid och plats:  22/1 2019, 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 en ny medlem tillkommit sen föregående 
styrelsemöte. Antalet betalande medlemmar är f.n. 65 st. 

4. Summering av Släktforskningens dag den 19/1 

Den av Enabygdsarkivet arrangerade fotoutställningen var välbesökt och 

uppskattad av besökarna. Även de två föredragen av Emma Elliot resp. Ola 

Larsmo var mycket uppskattade av den månghövdade publiken. Det som inte 

fungerade tillfredsställande var bibliotekets datorer, vars nätverk ”låg nere” 
varför det inte gick att komma ut på internet. Det medförde att det endast gick 

att utföra lokala operationer. 
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5. Vårterminens program 

Vårens program ser f.n. ut som följer: 

 

15 Januari Terminsstart med presentation av vårterminens program,  

  följt av Forskarstöd 

22  -”- Forskarstöd 
29  -”- Forskarstöd 

5 Februari Lena Söderström berättar om Arkiv Digital 

12  -”- Forskarstöd 

19  -”- Forskarstöd 

26  -”- Årsmöte, följt av att Bernt Lundh berättar om sin bok med 

Enköpingshistorier 
5 Mars Forskarstöd 

12  -”- Forskarstöd 

19  -”- Hans Hanner och Mats Johansson berättar om våra anfäders 

förflyttningar förutom det man kan hitta i kyrkböckerna 

26  -”- Forskarstöd 

2 April Forskarstöd 

9  -”- Gudrun Andersson håller ett föredrag på temat Myndig eller 
omyndig? – kvinnans rättsliga och samhälleliga ställning under 

stormaktstiden. Plats: Biblioteket. Tid: kl. 19.00. 

23  -”- Forskarstöd 

7 Maj Forskarstöd 

14  -”- Forskarstöd 

21  -”- Terminsavslutning med guidad kulturhistorisk visning på Vallby 
Friluftsmuseum, Västerås. Samåkning från Östra Järnvägsgatan 1 

kl. 18.00 för de som så önskar. 

6. Övriga frågor 

Diskuterades AD-abonnemang med anledning av att Arkiv Digital ändrat i sitt 

abonnemangsutbud. Det innebär att vi inte längre kan utnyttja endast ett 

abonnemang till alla datorer under forskarstödskvällarna. Niklas har varit i 
kontakt med AD och erbjudits kurs/cirkel-abonnemang. Detta gäller deras allt-i-

ett-abonnemang. Kostnad: 2.000:-/år för att ansluta 5 IP-adresser/datorer. Det 

finns även andra typer av abonnemang, men inget som passar oss. Birgitta 

undersöker möjligheten att samordna oss med ABF/PRO för att se om det 

genom detta går att spara på kostnaderna. 

Beslöts att teckna ett 5-licensers abonnemang i ett år till att börja med.  

 
För att informera om föreningens verksamhet, och förhoppningsvis även 

rekrytera nya medlemmar, skall Bengt-Göran dela ut föreningens foldrar till 

deltagarna i pågående släktforskningskurser. Dessutom skall en affisch med 

samma innehåll sättas upp i forskarsalen. 

 

Det har kommit en förfrågan om föreningen kan tänkas arrangera en kurs i 
DNA-forskning. Beslutades att, eftersom det konkurrerar med studieförbunden, 

inte arrangera någon sådan kurs. Däremot uppmuntrar styrelsen intresserade 

personer att starta en studiecirkel i ämnet, i t.ex. ABF:s lokaler, i likhet med 

den nu avslutade cirkeln ”Skriv din egen släkthistoria”. 
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7. Nästa möte 

Nästa möte sker med den på årsstämman nyvalda styrelsen, varför ingen 

tidpunkt bestämdes. 

8. Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
Vid protokollet  

     

Kjell Pettersson 

Sekreterare     


