
Styrelsemötet den 20 augusti 2008 

Vi har nu blivit registrerade hos Skatteverket med eget organisationsnummer, 802441-6920. Det 
underlättar kommunikation bland annat till Skatteverket, kommunen och då vi nu anskaffat rätten till 
att använda föreningsbrevsporto hos Posten. 

Från Släktforskarförbundet (SSF) har man önskemålet att vi översänder vår Aktivitetskalender 
kvartalsvis så den också kan publiceras på SSF:s hemsida. Vår sekreterare Lars Söderholm fick 
uppdrag att se till att kalendern fortsättningsvis skickas in till SSF.  

Kassörens rapport visar att vi har en utgående balans i juli på 8 344 kronor (maj 8 165 kr). Under juni-
juli som ju inte är särskilt aktiva månader har vi ju inte haft några större intäkter från vare sig 
kaffeförsäljning eller nya medlemmar, varför den relativt blygsamma förändringen. Huvudsakliga 
kostnader under juni och juli har varit kontorsomkostnader för porto och papper. Vi var vid utgången 
av juli 78 medlemmar. Styrelsen beslutade också att be revisorerna stämma av böckerna per 31 juli 
för att på så sätt underlätta helårsrevisionen. 

Vi har funnit att det ibland kan upplevas trångt framför datorerna i Nocken och att alla som vill inte får 
önskad tid till en forskarplats. Vi beslutade därför att från och med ha öppet även torsdagar 10.00 – 
16.00. Vi återkommer med information om när torsdagsverksamheten startas upp. Fler värdar behövs 
och Lennart Svensson har accepterat att träda in som värd. Det är vi glada för. Vi behöver dock söka 
ytterligare värdar bland våra medlemmar, varför vi vill uppmana de medlemmar som känner att de 
kan hjälpa till höra av sig till någon i styrelsen. 

För att ytterligare underlätta att det finns forskningstider gäller att tecknande av Genlinetider delas 
upp i 1,5 timmars pass 12.00 – 13.30, 13.30 – 15.00 o.s.v. Tecknande får endast ske för 
nästkommande onsdag. Information i finns i teckningslistan samt att endast lista för nästkommande 
gång skall finnas tillgänglig. Allt för att så många som möjligt skall känna att e har tillgång till 
föreningens utbud. 

Beträffande utbildning planeras också för en kurs i Disgen. Ordförande fick i uppdrag att kontakta 
företaget DIS (Datorstöd i Släktforskningen) för att undersöka om de kan vara behjälpliga med 
lärarkapacitet i en sådan kurs. 

Jag hoppas att alla nu har upptäckt vår nydesignade hemsida och tycker som vi att den blivit mycket 
bra. Ett stort tack till Robban Kronqvist som lagt ned många dagar och nätter nu i sommar för att 
skapa vår nya hemsida, som är mer lättöverskådlig, har fler flikar, mer logiskt uppbyggd och har en 
del tekniska finesser som inre rullist och att flikrubriken återfinns överst på sidan.  

Vi har ambitionen att varje månad på vår hemsida presentera ”Månadens Bok” inom släktforskning. 
Jan Ekermann fick därför uppdraget att kontakta Anderssons bokhandel för att få medverkan, både när 
det gäller att föreslå aktuella böcker inom släktforskning, men kanske också skänka föreningen ett 
exemplar av utvald bok. Styrelsen diskuterade frågan om sponsorer och konstaterar att ekonomiskt 
stöd på olika sätt, bland annat från företag, kommer att vara en viktig del för att kunna utveckla 
föreningen. Det är därför viktigt att vi aktivt söker bidrag och stöd från både samhälle och företag. 
Därför har vi bildat en Sponsorgrupp med Jan Ekermann som huvudansvarig. 

Styrelsen diskuterade och beslutade om flera kommande aktiviteter. Vi ser det som viktigt att vi kan 
erbjuda våra medlemmar inte bara forskningsresurser utan också både trivsam gemenskap och 
utvecklande mångfald av verksamheter. Därför beslutades följande aktiviteter: 

  

a) SiN medverkar på Östgötadagarna 6 – 7 september 2008 kl. 10.00 – 16.00 i Häradshammars 
Bygdegård.  

b) Medlemsmöte den 24 september kl. 18.00 med info om föreningen. Rolf Jonsson från Stadsarkivet 
kommer att berätta om vad Norrköpings Stadsarkiv har att erbjuda släktforskarna. Kaffe bjuds under 
kvällen. 



c) Studiebesök i Växjö den 10 – 11 oktober, start kl. 08.00 från gamla bussterminalen, hemkomst 11 
oktober ca 17.00. Deltagaravgift i dubbelrum inklusive frukost, middag samt entré 1150:-  kr. 
Bindande anmälan senast den 10 september till Jan. Owe sänder snarast per e-post ut detaljerad 
inbjudan. Respektive kan medfölja. 

d)     Studiebesök Vadstena förläggs till november. 

e)     Besök på Norrköpings Stadsarkiv planeras till november månad. 

f)      Anbytardagen utgår i höstprogrammet. 
  

Vi fick ju tyvärr avslag från Norrköpings kommun på att använda Gull-Olle som logotyp i vårt 
föreningsnamn. Vi letar därför vidare på att hitta en slagkraftig symbol, flera idéer diskuterades men 
styrelsen tar tacksamt emot fler från all medlemmar. 

Det är viktigt att vi hela tiden sprider information om vår verksamhet så att vi dels får fler som är 
intresserade att bli medlemmar, dels att våra sponsorer och kommunen ser oss som en viktigt partner 
i samhället.  Vi beslutade därför att  

§  Annonsera i NT om att vi nu startar efter sommaruppehållet samt om höstens aktiviteter. Annonsen 
sätts in lördagen den 23 augusti. 

§  Vi har skickat ett förslag på en liten artikel att publicera i församlingsbladen i Norrköping med 
omgivningar. Tyvärr har vi ännu inte fått något svar varför vi ber ordförande ta förnyad kontakt. 

Vi har tidigare informerat om en del utökningar av hemsidan, bland annat om en sida där medlemmar 
kan berätta om en intressant släktsaga. Jag vill därför återigen 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. 

Nästa möte styrelsemöte är planerat till tisdagen den 16 september kl. 17.00.  

Jag vill slutligen önska dig käre Släktforskare en bra höst och önskar dig hjärtligt välkommen till alla 
våra aktiviteter både i form av stöd i din släktforskning men också till de studiebesök vi planerat. Glöm 
inte heller medlemsmötet den 24 augusti kl. 18.00 i Nocken. Du kan då ställa frågor om din förening. 
Vi har då också bjudit in Rolf Jonsson från Norrköpings Stadsarkiv som talare. Självklart bjuder vi på 
kaffe och bröd. 

Bästa hälsningar 

Owe Norberg, Ordförande 

 


