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Protokoll från styrelsemöte i Enecopia Släktforskarförening 

2019-05-14 

 
Tid och plats:  14/5 2019, kl. 18.30 på biblioteket i Enköping 

 

 

Närvarande: Håkan Palm 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. Ev. start av studiecirkel gällande DNA-forskning 

Som framgick av föregående mötesprotokoll uppmuntrades intresserade 
föreningsmedlemmar att anmäla sitt intresse att delta i en sådan studiecirkel till 

Håkan Palm, eller någon annan i styrelsen. Några sådana anmälningar har inte 

inkommit. Därför skall Bengt-Göran skicka ett mejl till alla medlemmar med 

förfrågan om intresse, tillsammans med utskicket av höstterminens förenings-

folder.  

Kjell skall be John-Erik Höglund om att även på hemsidan anmoda intresserade 
medlemmar att meddela detta enl. ovan. 
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4. Höstterminens program 

Höstens program är nu fastslaget och ser ut som följer: 

 

27 Augusti Terminsstart med presentation av höstterminens program,  

  följt av Forskarstöd 

3 September Göran Källgården berättar om två, i Enköpingstrakten timade 
händelser 

• Änkan Spång avrättad, händelserna som ledde fram till det 

tragiska slutet. 

• Ett sjukdomsfall I Alsike. 

10  -”- Forskarstöd 

17  -”- Stadsvandring, Bernt Lundh berättar under vandringen om 
intressanta händelser och personer i forna tiders Enköping  

24  -”- Per Thunström berättar om Traktorernas intåg. Teknik, 

produktion och marknadsföring i Sverige under introduktions-

perioden 1905-1930. Evenemanget äger rum på Biblioteket med 

start kl. 19.00. 

1 Oktober Forskarstöd 

8  -”- Budgetmöte, följt av att Bengt-Göran Österdahl berättar om sin 
samling av gamla vykort med Enköpingsanknytning 

15  -”- Forskarstöd 

22  -”- Forskarstöd 

29  -”- Besök på, och presentation av Enabygdsarkivet i Grillby som 

berikats med nytt material. Evenemanget leds av Birgitta 

Gunnarsson.  
5 November Forskarstöd 

12  -”- Forskarstöd 

19  -”- Svenskar i österled. Kjell Pettersson berättar om sina anfäders 

emigration till S:t Petersburg och flykt därifrån 

26  -”- Forskarstöd 

3 December Forskarstöd 
10  -”- Terminsavslutning med ännu ej fastställd aktivitet 

5. Övriga frågor 

Inga övriga frågor förelåg. 

6. Nästa möte 

Nästa mötes tidpunkt kommer att bestämmas i samband med höstterminens 

start, dvs. den 27 augusti. 

7. Mötets avslutande 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet  

     

Kjell Pettersson 
Sekreterare     


