
Lappmarkens släkt- & Bygdeforskare 

Styrelsemöte måndag 26 oktober kl 13.30 i Tingshuset  
 

Närvarande: Carina Strömberg, Sune Edman, Johnte Vikström, Evonne Sandqvist, Björn 

Fahlander, Ingalena Marthin 
 

Föregående protokoll   finns i pärm och på hemsidan 
 

Ekonomisk rapport    läggs till handlingarna efter genomgång 
 

Släktforskardagarna   länk finns på Rötter   

vi informerar ev utställare,  Volontärer behövs för att visa besökare, utställare 

tillrätta- man får lunch och inträde,  Det är dags att boka hotell 

En del föreläsningar från 2015 spelades in och kommer i Kunskapskanalen 

under november -  information finns på Rötter  -  http://www.genealogi.se/123-

nyheter/2013/1510-slaektforskardagarna-pa-kunskapskanalen 
 

Presentkort för att ge bort finns.  Man kan själv bestämma vad det ska innehålla    

t ex kurs i släktforskning i ett visst antal timmar, kursmaterial, medlemskap 
 

Hemsida och logga    träff den 3/11 kl 10 är planerad  beträffande hemsida 

 Logga kommer att finnas i nästa Tjocka släkten.  
 

Bidragsansökningar 

till Konung Gustav Adolfs fond för svensk kultur är inlämnad 
 

Doroteaborna 

 Beställningar -  droppar in  

 Tryckning -  korrektur har kommit och ska kontrolleras 

 Boksläpp i Dorotea  -  Carina tar kontakt med Hembygdsföreningen i Dorotea 
 

Rapporter 

 Gränsträff Sverige-Norge i Uddevalla handlade om gränsfrågor. Flyktingar under 2a 

världskriget. Carina var där 

 utvärdering Nybyggarveckan, - det mesta har varit bra, men bättre marknadsföring 

behövs.  Hur blir det utan sommarungdomar? Evonne var där, en ny träff är planerad 

 gränsträff och 25-årsjubileum, Härnösands släktforskare -  intressanta presentationer 

av Härnösand och  föreläsningar t ex om lappskatteland. En del av föreläsarna 

kommer till Släktforskardagarna 2016 

 Länskulturveckan med bokbord -  Carina och Ulla Almroth var i Åsele på lördag 3/10 

och de sålde bra. Carina var också dit på en föreläsning om Skogskockor på onsdagen 

och i Fredrika på en temadag om Åsele lappmark och spår i skogen.   
 

Inbjudningar och kallelser 
 

Alla tiders 

 Kjell-Åke Lundström kommer hit den 16/11 kl 14 på Tingshuset  - (Vi bjuder på fika) 

och på biblioteket den 25/11 kl 18.30  

 Lilian Ryd vid påsktid 2016 
 

Medlemsaktiviteter 

 Öppet hus Arkivens dag 14 nov 11-15    ev föreläsning  

 Alla tiders-arrangemang 16 och 25 november -  se ovan 

 Julgröt 30 november  - Carina visar bilder, vi försöker ordna musikunderhållning 
 

Studiecirklar 

 Nybörjarkurs i höst, Medborgarskolan, börjar 29 oktober 

 Doroteacirkeln, Studiefrämjandet, korrekturläsning påbörjas ev v 44 

 Gravstensinventeringen, Medborgarskolan pågår  

 Namn åt de döda, Nådd pågår   - Dorotea och Fredrika behöver också göras 



 

Tjocka släkten 

 Nr 4/2015 packas vecka 48 i samband med styrelsemötet 

 Inbetalningskort för 2016 bifogas  
 

Möten 

 Nästa styrelsemöte  25/11 kl 13 
 

Övriga frågor 

 

 

 

 
Sekreterare     Ordförande 


