
Styrelsemötet den 16 september 2008 

Vi finns nu med på Släktforskarförbundets (SSF) kalendarium med vår aktivitetskalender. 
Du kan hitta kalendariet på http://genealogi.aland.net/kalendarium/aktuellt. Sekreterare 
Lars Söderholm kommer att se till att den kvartalsvis uppdateras. Tack vare detta kan vi 
hoppas på att våra aktiviteter kan locka deltagare även utanför vår medlemskrets. Det 
kan ge oss möjlighet till ökad kontakt med andra lokala släktforskarförening i vår 
geografiska omgivning.  

Tyvärr tvingades vi ställa in resan till Växjö och Utvandrarnas Hus på grund av för få 
deltagare. Vi kommer att göra ett nytt och mer förberett försök våren 2009.  

Försök att hålla Nocken öppen på torsdagar bordlades. Styrelsen beslutade att vänta 
med utökade öppettider tills vi flyttat till nya lokaler hösten 2008.  

Vi har fått klartecken att till början av 2009 ordna utbildning i DISGEN i våra lokaler och 
under ledning av DIS Filbyter. Kursen kommer att annonseras i vårt kursprogram.   

Beträffande den ekonomiska ställningen visar kassörens rapport att vi har en utgående 
balans i augusti på 8 702 kronor (juli 8 344 kr). Då verksamheten startade först 27 
augusti efter sommaruppehållet har vi ju inte haft några större intäkter från vare sig 
kaffeförsäljning eller nya medlemmar. Därav den relativt blygsamma förändringen. Vi var 
vid utgången av augusti 85 medlemmar. Revisorerna beslutade att inte göra någon 
delrevison utan avvaktar helåret 2008 på grund av relativt få påverkande händelser.  

Vi har mycket glädjande fått ett ytterst generöst erbjudande att 15 september flytta till 
egna, nya lokaler. Lokalerna ligger på Schalegatan 7 i Klingsberg, bakom 
Johanneskyrkan och passar vår verksamhet mycket bra. Där kommer vi att ha tillgång till 
en stor forskarsal/utbildningslokal, ett mindre forskarrum, separat bibliotek, kafferum 
samt ett rum kombinerat som arkiv och kansli. Handikappanpassning finns med tillgång 
till ramp och hiss. En projektledning bestående av Robert Kronqvist och Jan Ekermann 
tillsattes att leda renovering och anpassning av lokalen och vi räknar med inflyttning 
under november. Jörgen Andersson föreslog att vi skall döpa vårt nya forskarcenter till 
Sinnet, vilket enhälligt antogs. Sinnet kan ju uttydas på flera sätt, bl.a. som SiN Net. 
Underfundigt! 

Styrelsen uppmanar alla att lämna bidrag till hemsidans del ”Medlemssidor” med 
intressanta antavlor, efterlysningar och foton. 

Beträffande sponsorer kommer Jan Ekermann att fortsatt bearbeta dessa och bland 
annat ta förnyad kontakt med Anderssons Bokhandel och Antikvariatet för samarbete om 
intressant litteratur och ekonomiskt stöd till föreningen. 

Styrelsen rapporterade det positiva samarbetet med Vuxenskolan i Ö Husby vi hade 
genom att delta i Östgötadagarna i Häradshammars Bygdegård 6-7 september. Det 
resulterade både i nya medlemmar och i stor uppmärksamhet. Beträffande kommande 
aktiviteter se vår hemsida. Jan Ekermann fick också i uppdrag att komma med idéer till 
intressanta studiebesök under senvintern och våren 2009. 

Vi har ju tidigare fått avslag att använda Gull Olle i som bild i vårt namn och har därför 
beslutat att till vänster om namnet lägga till symbolen Kunskapens träd, en ek med 
böcker som frukter. 

Nästa styrelsemöte är planerat till tisdagen den 28 oktober kl. 18.00 i Sinnet.  

Bästa hälsningar 

Owe Norberg, Ordförande 

  


