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Under den här rubriken kommer du som medlem att framöver hitta information från Styrelsen för 
Släktforskarna i Norrköping. I huvudsak kommer ordförande att sammanfatta beslut och diskussioner från 
de styrelsemöten vi håller, men också annat av allmänt intresse skall vi försöka skriva om under den här 
rubriken.  Du är mycket välkommen att tycka till om din förening eller kommentera det som skrivs. Du kan 
göra det som e-post till Ordförande Owe Norberg, owe.norberg@slaktforskarna.se eller till någon annan i 
Styrelsen.  

Styrelsen sammanträder i regel en gång i månaden, undantaget juli. Ibland har vi extramöten om vi känner 
att det är någon speciell fråga som kräver extra snabb handläggning. 

Sammanfattning av Styrelsemöte den 22 januari  
 
Ekonomi 
Kassören rapporterade att per sista december 2008 är kassan drygt 21 000 kr. Dock finns ej betalda 
skulder på 5 600 avseende fönstergaller. Antalet medlemmar att hänföra till år 2008 var vid årsskiftet 102 
personer.  
 
Sinnet 
Inga större förslag på förbättringsåtgärder föreligger efter det att tidigare beslut åtgärdats, bl a montering av 
projektor i taket. Beträffande den stressande ljudnivån i kafferummet undersöks möjlighet att vidta åtgärder. 
Regler för nyckel hantering har utarbetats. 
 
Arbetsgrupper 
AG Utbildning presenterade den färdiga Utbildningsplanen för första halvåret 2009, där ambitionen är att 
merparten av alla kurser i egen och Vuxenskolans regi skall bedrivas i Sinnet. För att delta i kurser/cirklar 
där datorvana behövs, erbjuder SeniorNet PrövaPå kurs för SiN-medlemmar. Anmälningslista finns i 
Sinnet. Kursstart den 2 mars 16.00 – 18.30, plats Pronova. Beslutades att vid egna kurser/cirklar bör 
efterhand kursmateriel samt utvärderingar utarbetas. Aktiva medlemmar i SiN bör delta i kurser/cirklar för 
att senare kunna medverka som kursledare alt. handledare i SiNs egna kurser. Lasse Svensson kontaktar 
berörda. SiN skall kontakta DIS Filbyter för att ev. ordna DISGEN kurs en lördag/söndag under våren om 
intresse finns.  
 
AG Aktiviteter presenterade programmet för våren.  
 

� Besök på Garnisonsmuseet i Linköping tisdagen den 27 januari 
� Besök hos Föreningen Gamla Norrköping Swartzska Huset under februari.  
� Årsmöte den 4 mars kl 18.00 Kungsgårds Gymnasiet. Håkan Wasén, ordf. i Strindbergska 

Släktföreningen håller föredrag under titeln: ”Kartläggning av en släkt. Om den Strindbergska 
släkten”.  

� Medverka i Släktforskningens dag den 21 mars Stadsbiblioteket. Jan Ekermann kontaktar biblioteket 
om program.  

� Besök på Utvandrarnas Hus, Växjö i april. Jan Ekermann ansvarar. 
 
Listan finns nu publicerad på hemsidan. 

 
 
AG Hemsidan/SiN-bladet visade en webb-baserad version för hemsidan, där flera redaktörer med 
lösenord själv kan gå in och redigera med ny text etc. Med denna lösning är man bunden till webb-
leverantörens utformning av sidan. Då vår nuvarande hemsida fått mycket positiv uppskattning beslöts att 
avvakta. Robert Kronqvist efterlyser mer input av artiklar, bilder, efterlysningar etc. från medlemmar. 
Styrelsemedlemmarna kan föregå med gott exempel och bidra. 
 

Årsmöte 2009 är den 4 mars kl 18.00 på Kungsgårdsskolan.  I början av januari utsändes kallelse till 
årsmöte per e-post samt till medlemmar som saknar e-postadresser per brev. Årsrapport, dagordning och 
övriga möteshandlingar skall sändas på samma sätt senast 2 veckor före den 4 mars, alltså senast den 17 
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februari. Verksamhetsplan gicks igenom och godkändes sånär som på att bokslutet än så länge fattas och 
inte är reviderat. Owe Norberg har varit i kontakt med skolan, och vi får disponera lokal för årsmötet. För 
lokalen betalar SiN 600 kr totalt utöver detta tillkommer kostnad för kaffe.   

Styrelsen föreslår årsmötet att höja medlemsavgiften till nästkommande år 2010 till helår 120 kr fr.o.m. 1 
september med 60 kr samt efter den 1 november gäller full avgift inklusive nästkommande år. Bakgrunden 
är den att lokalkostnader och tillhörande kostnader för el, bredband och sökprogrammet är avsevärt högre 
än för tidigare arrangemang i Nocken. Detta borde väl kompenseras av den större tillgängligheten och det 
utökade utbudet av tjänster. 
 

Styrelsen föreslår årsmötet att ta beslut om att öka antalet ordinarie ledamöter med två (2) till sammanlagt 
åtta (8) ordinarie ledamöter, 9 med ordföranden. 
 
Övriga frågor. Styrelsen vill gärna få förslag på idéer och förslag på utveckling av föreningen, t ex 
samarbete med andra släktforsknings föreningar. Uppdrogs åt Lasse Svensson att samla ÖppetHus 
värdarna för att gemensamt diskutera organisation, regler och hur vi bättre skall kunna ta hand om 
medlemmarnas önskemål. Jan föreslog också att man skulle bilda ett arbetsutskott, vilket godkändes av 
alla. I övrigt uppmanas nuvarande ansvariga i arbetsgrupperna att gemensamt finna ytterligare deltagare i 
arbetsgrupperna.  
 
Nästa möte: 
Konstituerande Styrelsemöte den 5 mars kl 16.00 i Sinnet. 
 
Bästa hälsningar 

Owe Norberg, Ordförande 

 

 


