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Sammanfattning av Styrelsemöte den 17 december  
 
Ekonomi 
Kassören rapporterade att per november månad var ingående balans 6 731kr samt utgående 5 213 
kr. Utgifter avser kostnader i samband med upprustning av lokalen Sinnet samt abonnemang av 
bredband. På bank finns inklusive inbetalda medlemsavgifter (2 800 kr för 2009) 1 290 kr sedan 
kända skulder avdragits, bl a 5 600 kr avseende fönstergaller inkl. montage. Per 17 december var 
medlemsantalet 129 personer. Skuldförbindelse betr. lånen på 3x 3000 kr är nu underskrivna och 
skiftade med långivarna och förvaras tillsammans med föreningens övriga ordinarie handlingar. 
 
Sinnet 
Beträffande kvarvarande åtgärder i Sinnet upprättar Jan Ekermann en lista. Listan anslås i 
lokalen så att medlemmar får möjlighet att ev. bidra med kompletteringar och åtgärder. Betr. 
inköp är anskaffande av XP licens samt komplettering av ramminne i vissa datorer prioriterat, 
total ca 1 500 kr.  Detta för att kunna sätta en skänkt dator i drift att ersätta en dåligt 
fungerande. Städrutiner för lokalen kommer att upprättas och anslås och ordförande 
upprättar regler för nyckelinnehav. 
 
Arbetsgrupper 
Beslutades att bland medlemmar söka intresserade som kan ingå i den ArbetsGrupp (AG) för 
Teknik som skall bildas, främst med inriktning att tillsammans med Rober Kronqvist övervaka 
IT-miljön och föreslå utveckling av densamma. 
 
AG Utbildning arbetar på en översikt övers kurs- och cirkelutbudet för första halvåret 2009 
med avsikt att kunna presentera det i början på kommande året. Översikten läggs in på 
hemsidan. 
 
AG Aktiviteter rapporterade att avtäckning av den av Vera Gade skänkta gipsplaketten 
föreställande Gustaf Lagerfelt skett med inbjudna gäster. Samtidigt presenterades 
föreningens första småskrift, författad av Jan Ekermann. Publikationen kommer att säljas av 
Släktforskarna till ett pris av 25 kr + ev. porto. 
 
Övriga aktiviteter under våren 2009 diskuterades och beslut fattades enligt nedan: 

� Besök på Garnisonsmuseet i Linköping tisdagen den 27 januari 
� Besök hos Föreningen Gamla Norrköping i februari 
� Årsmöte med föredrag den 4 mars 
� Besök på Utvandrarnas Hus, Växjö i maj 
� Medverka i Släktforskardagarna den 22 mars ev. med Stadsbiblioteket 

 
Kalender sammanställs och publiceras på hemsidan. 
 
Hemsida och SiN-bladet 
Styrelsen kan konstatera att Robban på berömvärt sätt håller hemsidan löpande uppdaterad. 
Vi vädjar till medlemmar att bidra med foto, artiklar etc. för att göra hemsidan än mer 
intressant och läsvärd. Informera Robban om vad/var du forskar på eller andra pågående 
projekt. Robban har också arbetat fram ett mycket fint medlemsblad, SiN-bladet, som 
styrelsen uttryckte mycket stor uppskattning av. Det beslutades att detta första nummer 
skickas ut till alla medlemmar via e-post resp. vanlig post till dem som inte har e-postadress. 
 

Årsmöte 2009      
Årsmöte är den 4 mars kl 18.00 på Kungsgårdsskolan. Senast den 21 januari utsänds enkel 
kallelse (Utlysande) till årsmöte per e-post samt till medlemmar som saknar e-postadresser 
per brev. 
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Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet, dvs. den 4 februari.  
Verksamhetsberättelse, dagordning och motioner samt förslag till styrelse utsänds senast 2 
veckor före årsmötet. Owe har varit i kontakt med Kungsgårdsskolan och vi får disponera 
lokal för årsmötet. Samtidigt överenskoms om samverkan med skolan och de elever som valt 
släktforskning som tillvalsämne.  

Valberedningen  
Erik Axén, Kerstin Nyrén och Gerd Berggren har accepterat att bilda ”ny” valberedning då 
tidigare personer valt att lämna uppdraget. 

 

Övriga frågor      
Lars Sö informerade om sin kontakt med Jeppe Gade, som välvilligt donerar en bok om 
”Amerikabreven” som hans mor Vera Gade har sammanställt. Dessutom får vi lägga in en 
länk till familjen Gades hemsida. Lars Sö informerade om att SeniorNet i Norrköping sponsrar 
den tidigare utlånade dataprojektorn samt önskar ett gott samarbete. Owe föreslog att 
Clase/Lasse Sv snarast upprättar en lista på CD-skivorna och var originalskivorna förvaras. 
 
Slutligen tackade Owe samtliga i styrelsen för nerlagt framgångsrikt arbete i förening samt 
önskade samtliga GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! 
 

Nästa möte: 
22 januari kl 16.00 i Sinnet 

 

Bästa hälsningar 

Owe Norberg, Ordförande 


