
Lappmarkens släkt- & bygdeforskare 
Styrelsemöte 19 september kl 10.00 i Tingshuset 
 

Närvarande: Carina Strömberg, Johnte Vikström, Ingalena Marthin och Robin Ramstedt 
 

Föregående protokoll  - finns på hemsida och i pärm 
 

Ekonomi 

 Ekonomisk rapport  - ser bra ut 

 Internetbank Swedbank, rapport – vi ansluter inte ännu 

 Investeringar?  - inköp av nya datorer   pågår 
 

Bidrag 

 Gåva Olga Svensson – vi har fått en gåva från Varpsjö bygdegårdsförening, vi beslutar att 

använda den till föreläsning vid ev. Nybyggarseminarium 2017  

 Årets släktbok  - Doroteaborna fick pris vid Släktforskardagarna 
 

Släktforskardagarna  

 Utvärdering  - det fungerade bra, inga långa köer, banderoll varit bättre än T-shirt 

 Reseersättningar  - utgår om man kör på uppdrag av föreningen,   

 Sfd 2017  - vi har anmält oss till Halmstad  
 

Rapporter 

 Varpsjö - surströmmingskalaset tillsammans med Varpsjöborna blev en trevlig tillställning 

 Höstmarknad Dorotea - en hel del böcker såldes där   
 

Hemsidan 

 Supportavtal - vi antar offerten från Idenfors,  begär en manual och sen  hjälp när vi sett över 

vårt behov.  Robin hjälper till  
 

Doroteaborna 

 Risbäck 1905-1937, tryckning - snart klart att lämnas in för tryckning 
 

Böcker  bokförsäljningen hittills har gått riktigt bra 
 

Inbjudningar och kallelser 

 Alla tiders stormöte 29 september i Lycksele  - vi är upptagna i Skansholm 

 Länskulturdagar Olofsfors herrgård, Nordmaling 15-16 oktober  
 

Övriga aktiviteter 

 Prima Skansholm torsdag 29 sept kl 16.00 – vi bjuder våra volontärer på middag 

 Mikaeli – Öppet hus 30 sept – 1 okt  -  kl 11-15 , kaffeservering, lotteri 

 Arkivens dag 12 nov - vi avvaktar ett tag med detta 

 Julgröt den 28 nov  kl 18 i Kyrkstan 
 

Studiecirklar 

 Gravstensinventeringen, Medborgarskolan - registrering pågår  

 Namn åt de döda, Nådd - Vilhelmina inlämnad, Dorotea pågår 
 

Tjocka släkten 

 Utskick av nr 4/2016  -  före 28/11 
 

Möten 

 Nästa styrelsemöte blir i början av november 
 

Övriga frågor 

 
 

Sekreterare    Ordförande 


