Styrelsemötet den 10 juni 2008
Vi ansökte i början på maj hos Skatteverket för få ett organisationsnummer. Detta behöver vi bland
annat ha för att kunna använda föreningsbrevsporto, som då reducerar våra portokostnader samt för
att kunna ha ett förenklat deklarationsförfarande. Ännu har vi inte fått svar varför ordförande
kontaktar Skatteverket.
Norrköpings kommun har muntligt avslagit vår begäran att få använda symbolen Gull-Olle i vår
logotype. Motiveringen är att det är förbehållet offentliga handlingar utfärdade av kommunfullmäktiges
ordförande. Styrelsen funderar vidare och vi diskuterar bland annat att infoga en bild av Kunskapens
träd. Vi skall försöka ta beslut på nästa styrelsemöte i augusti.
Vi har bildat en liten Arbetsgrupp för att försöka erhålla sponsring och bidrag från företag och andra
stödjande. Jan Ekermann är sammankallande i den gruppen. Jan kommer till nästa möte att kontakta
några utpekade sponsorer och redovisa resultatet.
För att ge aktuella tips om böcker inom vårt forskningsområde skall vi försöka få någon bokhandel att
komma in med förslag på ”Månadens bok”. Informationen publiceras på hemsidan.
Kassörens rapport visar att vi har en utgående balans i maj på 8 165 kronor. Huvudsaklig kostnad i
maj har varit årshyran för Nocken, vårt forskningscenter. Vi var vid utgången av maj 71 medlemmar.
Vi beslutade att kvartalsvis sända in vårt aktivitetskalendarium till Sveriges Släktforskarförbund (SSF)
för publicering på förbundets hemsida. Detta för att intresserade från andra förbundsföreningar ska
kunna delta i våra arrangemang. Vi diskuterade hur vi skall informera på vår hemsida om förmåner
som vi medlemmar i SiN får genom att vi tillhör SSF. Vi beslutade av kostnadsskäl att inte deltaga i
SSFs Riksstämma i Malmö 30 augusti. Vi kommer att informera om de Släktforskardagar som
samtidigt ordnas i Malmö. Det är självklart fritt för alla att besöka. Mer information finns på
http://www.malmo2008.se/
De sommarcirklar i Släktforskning som planerats ställs in på grund av för få deltagare. Vi koncentrerar
oss nu på att fylla höstens kursutbud med deltagare. Känner du att du behöver öka din kunskap inom
något ämnesområde, kontakta våra värdar Lasse och Classe. Se hemsidan.
Vi beslutade om en del utökningar av hemsidan, bland annat om en sida där medlemmar kan berätta
om en intressant släktsaga. Jag vill därför uppmana alla att kontakta någon i Styrelsen om du känner
att du har en levande berättelse som du vill dela med dig av. Din berättelse kan innehålla
arkivmaterial, foton eller annat men kan också vara en skriven sannsaga ur livet.
Styrelsen gick igenom alla de planerade aktiviteter som redovisas på Aktivitetskalendern på hemsidan
och fastslog datum och till viss del kostnader. För närmare information, se vår uppdaterade hemsida.
Slutligen diskuterade Styrelsen en del nya informationsaktiviteter om vår verksamhet. Bland annat
skall vi försöka få in någon artikel i församlingarnas kyrkoblad samt vara på bettet och försöka få in
notiser i NT efter vi genomfört aktiviteter. Nästa möte styrelsemöte bestämdes till den 20 augusti.
Jag vill slutligen önska dig käre Släktforskare en skön sommar och tacka för att du valt att bli medlem i
SiN.
Bästa hälsningar
Owe Norberg, Ordförande

