
Lappmarkens släkt-& bygdeforskare 
Styrelsemöte 12 okt 2017 i Tingshuset 
 

Närvarande: Carina Strömberg, Björn Fahlander, Kristine Grönlund, Robin Ramstedt, 

Evonne Sandqvist, Mårten Larsson, Ingalena Marthin 
 

Föregående protokoll – finns i pärm och på hemsidan 
 

Ekonomi 

 Ekonomisk rapport  -  allt är inte helt redovisat angående biennalen 
 

Bidrag  -  vi undersöker möjligheten att söka bidrag för ljud- och ljusdämpning i Tingssalen.  
 

Hemsidan – uppdateras så snart det är klart med Arkivens dag 
 

Böcker  -  såldes bra under biennalen 
 

Inbjudningar och kallelser  -  Släktforskarförbundets Samrådskonferens 3-4/3 2018 i 

Uppsala. Vi får skicka två ombud.   Anmälan ska vara inne 1/12 2017 
 

Släktforskardagarna  

 Anmälan till Växjö  - 1-2/9-18, föreningen är anmälda och 5 + 4 personer ska anmälas  

 Vi undersöker boende på Evedals camping 
 

Vilhelmina-biennalen 2-3 oktober    

 Utvärdering av arrangemanget  -  lokalen var för liten, 135 personer deltog men 15-20 

måste nekas plats, servicen vid måltiderna, fikat och vid konferenssalen var alldeles 

för otillräcklig – vi förordar Folkets Hus för nästa biennal. 
  

Rapporter 

 Avaträsk  -  30 personer deltog vid ett trevligt möte 

 DNA -  ca 50 personer i Tingshuset och ca 15 i Folkets hus, varav drygt 20 topsades 

 Möte nybyggarveckan  - ingen deltog 
 

Övriga aktiviteter 

 Öppet hus på Arkivens dag 11 nov  -  Robert Eckeryd föreläser om ogifta mödrar 

 Julgröt 27 dec  - i kyrkstan är bokat 

 Släktforskningens dag 20 jan -18  -  tema Arkiv -  Öppet Hus 11-15, föreläsning  

 Program för 2018, årsmöte m.m.  -  Årsmöte 24/2 -18-   studiebesök på Landsarkivet 

på vårkanten – föredrag om Tjärdrottningen  
 

Studiecirklar 

 Gravstensinventeringen, Medborgarskolan  - pågår 

 Utställningen om nybyggarnas härkomst – är klar och redovisad 

 Studiecirkel – arkivering av dödsannonser och övriga tidningsklipp påbörjas 
 

Tjocka släkten 

 Artiklar  - bidrag har inkommit 

 Nr 4/2017, julnumret med inbetalningskort  - skickas 27/11 efter styrelsemötet 
 

Möten 

 Nästa styrelsemöte  - 27/11 kl 10 
 

Övriga frågor 

 Stadgeändring, styrelsens ledamöter  - vi gör suppleanterna till ordinarie ledamöter  

 Västerbottens hembygdsförbund  -  vi begär utträde ur Hembygdsförbundet 

 

 

 
Sekreterare    Ordförande 


