
Lappmarkens släkt-bygdeforskare 
Styrelsemöte 27 nov i Tingshuset 
 

Närvarande: Evonne Sandqvist, Kristine Grönlund, Mårten Larsson, Carina Strömberg, 

Ingalena Marthin 
 

 

Föregående protokoll   -  finns i pärm och på hemsidan 
 

Ekonomi 

 Ekonomisk rapport, bokslutet närmar sig  -  utan anmärkning 

 Ekonomiskt resultat, Biennalen  -   är ännu inte slutredovisad 

 Medlemsavgift för 2018 för de som blir medlemmar under sista kvartalet 2017 
 

Bidrag 

 Ska vi söka bygdemedel till något?  Mårten får i uppdrag att undersöka vad en 

hörslinga med tillbehör kostar och om det går att göra rullgardin i Tingssalen.   

 Beslut att betala serviceavgift 2000 kr.   

 Beslut att inköpa en ny videoprojektor utan bidrag.  
 

Hemsidan   -  uppdateras löpande 
 

Böcker   -  sätta in en annons med julklappstips, efterlysa Åseleborna 
 

Inbjudningar och kallelser 

 Samrådskonferens 3-4 mars i Uppsala, anmälan senast 18 dec   -  kolla med Anneli.  
 

Släktforskardagarna  

 Anmälan m.m. till Växjö  -   undersöka hotellkostnad, resemöjligheter  m. m. 

Bernhard Nordh-sällskapet ska medverka på Ölands folkhögskola 29 augusti, 

eventuellt kan släktforskardagarnas medarbetare också delta.  
 

Rapporter 

 DNA, Arkivens dag, Skrömt och skrock  -  de som topsades vid DNA föreläsningen 

har börjat få besked,  Arkivens dag  fick många besökare  och Lailas föredrag om 

Skrömt var fullsatt  

 Möte nybyggarveckan  -  just nu pågår diskussioner om vad som kan göras 
 

Övriga aktiviteter 

 Julgröt 27 dec   -  nära 50 deltagare var med vid en lyckad kväll 

 Släktforskningens dag 20 januari, tema Arkiv  -  Laila berättar om museets arkiv 

 WWW-helgen  -  Öppet Hus fredag - lördag 

 Årsmöte 24 februari  -  återkommer om föredrag 

 Resa till SVAR, Landsarkivet eller?  -  kanske i april/maj 
 

Studiecirklar 

 Gravstensinventeringen, Medborgarskolan  -  registrering pågår, hittills 1047 poster 

 Utställningen om nybyggarnas härkomst, avslutad 

 Tidningsklipp  -  påbörjas nästa termin 

 DNA?  -  uppföljningsträff planeras, Carina frågar Anneli 
 

Tjocka släkten 

 Artiklar  -  Laila tar emot artiklar 

 Nr 4/2017, julnumret  -  skickas inom kort 
 

Möten 

 Nästa styrelsemöte  -  19/1 kl 11.00 

 

 



Övriga frågor 

 Stadgeändringar. Förslag att utöka antalet ledamöter till sex ordinarie + ordförande. 

Inga ersättare. Ändringarna beslutas på årsmötet. 

 Begäran om utträde ur Hembygdsförbundet. Carina meddelar ordförande och 

Västerbottens museum. 

 

 

 

 
Sekreterare     Ordförande 


