PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
SLÄKTFÖRENINGEN
GUSTAV ALBERT & AUGUSTA LINDEBERGS ÄTTLINGAR
Tid: 2011-08-24 klockan 17.00

Plats: Täbyvägen 67, EM Fahrer
Närvarande:
EM Fahrer, Ordförande,
Susanne Rehlin, vice ordförande
Alexander Fahrer, kassör
Björn Lindberg, klubbmästare o
Catharina Bernhardsson, Suppleant
Anna Magnusson, Suppleant
Jonas Castenfors, Suppleant

Frånvarande:
Pernilla Magnussson, Suppleant
Rolf Lindeberg, sekreterare

MÖTEAGENDA med noteringar

1 a) Val av mötesordförande: EM
1 b) Val av sekreterare i Rolfs frånvaro, Susanne och EM tillsamman
1 c) Utskickad dagordning godkändes och mötet öppnades.
1) Godkänna tidigare protokoll. Efter ev ändringar signera så att den nya styrelsen blir
fungerande.
Protokollet godkändes. Närvarande skrev under. En underskrift fattas, och den felande
underskrift från Rolf Lindeberg åtog sig Susanne att få fram, genom lunchmöte inom snar
framtid.

Bakgrunden till att det är viktigt att få det administrativa på plats är att föreningen bör byta
bank. Den nya kassören måste överlämna de underskrivna dokumenten till banken för att blir
godkänd som ny föreningskassör och på så sätt kunna ta tag i konto problemet och kassör
jobbet.
Målet med att byta bank är att sänka bankkostnaden. Postgirots tjänst som vi har idag kostar
1200 per år. Detta innebär att idag använder vi 3.600: av föreningens pengar enbart på att ”ha
ett konto och kunna göra betalningar”. Orimligt då det innebär att vi måste ha 18
medlemsfamiljer bara för att betala bankavgiften (Familjavgiften är 200: -för tre år).
När underskrifterna är på plats kommer vår nye kassör Alexander att avsluta Postgirot och starta
upp en för föreningen mer prisvärd banklösning.

2) Diskutera hur vi ska skapa en ”hype” runt föreningen.

Så att vi och våra medlemmar känner oss så utvalda som vi faktiskt är. Som det står på webben” För att vara
med i släktföreningen måste man vara ättling i rakt nedstigande led till Gustaf Albert Lindeberg och hans hustru
Augusta eller vara/varit gift eller sambo med någon som är/var det. ”

Vi diskuterade saken och kom fram till att bytet vi gjort till e-post
kommunikation, kompletterat med nyhetsbrev, en snygg web
samt ett bra aktivitets program är vad vi kommer att satsa på
även fortsatt
Barbro Castenfors som ”närvarade vid sidan om” meddelade att
det nu är 36 familjer som är medlemmar, vilket är fler än vår

förra 3 års period om vi förstod saken rätt. Detta visar att E-post arbetet i har
gjort hittills har lönat sig.
3) Att skapa ett trevligt möte i höst eller i vår som lockar så många släktingar som
möjligt. Jag kollar med Liljevalls igen, förhoppningsvis kan vi få ett färdigt vårdatum att sikta på.
18 mars 10.00 2012 valdes för besök på Liljevalchs med guidad tur av Mårten.
EM återkommer till Mårten Castenfors för att få datumet bekräftat.
25 augusti 2012 blev vi alla in bjudna till Catharina och deras bostad i
Torekov. De praktiska arrangemangen som eventuell gemensam buss, boende,
kostnader etc diskuteras på kommande möte 23 november kl 18:30 2011 hos
Björn i Hammarby Sjöstad.
Ide för 2013 är ett besök med guidad tur på Kymmendö/Utö i mars.
4) Övrigt

Administrativa rutiner diskuteras och det bestämdes att:
Ansvarig för Webben och Nyhetsbrev/e-post Eva-Maria
Ansvarig för register, uppdateringar inklusive e-postadresser är Susanne.
Ansvar för anmälningar till event, inkl att besvarar och sammanställa
anmälningarna är också Susanne. Ansvarig för att påminna de som inte betalt
årsavgift är också Susanne
Ansvarig för kassfunktionen inkl att hitta ett ny billigare banklösning är
Alexander. Ansvarig för bokföring (kassbok) inkl att pricka inkomna betalningar
och att sedan informera Susanne om de som inte betalat så att hon kan
påminna är Alexander. Alexander ansvarar också för att informera
medlemmarna om ekonomin. Ett förslag som diskuterades är att skapa en
webb version av alla penningrörelser så att medlemmarna kans se och följa
vem som betalat in, dvs har blivit medlem och till vad inkomna medlemspengar
har utbetalats till. Alexander är ansvarig.
Ansvarig för att uppdatera vårt ”släkt delta” och skapa nya uppdaterade
versioner som kan publiceras på webb och eventuellt tryckas till våra årsmöten
är Jonas. Jonas kollar också upp om det kan finnas en ”databasbaserad” version
tex hos Genline, som vi kunde använda för webpubliceringen.

Kommande möte
23 november kl 18:30 2011 hos Björn i Hammarby Sjöstad.
Agenda är att förbereda 18 mars och 25 augusti.
Vi diskuterar hur vi får fler medlemmar samt den på årsmötet av Catarina

Lindeberg föreslagna erfarenhetsbanken. Tänk gärna till, hur komemr vi
vidare med den?

När inga ytterligare frågor förelåg, förklarade ordföranden det väldigt trevliga mötet
avslutat.
Stockholm den 3 september 011
Vid protokollet:

…………………………………………
EM Fahrer & Susanne Rehlin

