PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
SLÄKTFÖRENINGEN
GUSTAV ALBERT & AUGUSTA LINDEBERGS ÄTTLINGAR
Tid: 2011-11-23 18:30
Plats: Björn och Irene Lindeberg, Hammarby Sjöstad
Närvarande:
EM Fahrer, Ordförande,
Susanne Rehlin, vice ordförande
Alexander Fahrer, kassör
Björn Lindberg, klubbmästare o
Catharina Bernhardsson, Suppleant
Anna Magnusson, Suppleant
Jonas Castenfors, Suppleant
Pernilla Magnussson, Suppleant

Frånvarande:
Rolf Lindeberg, sekreterare

AGENDA
1 a) Val av mötesordförande, Val av sekreterare godkänna tidigare protokoll och agenda.
2) Förbereda 18 mars – EM + alla
3) Förbereda 25 augusti – Catharina + alla
4) Medlemmar och Register – Susanne
5) Släkttavlor – Jonas
6) Kassa – Alexander
7) Web och utskick EM
8) 2012 - Pernilla
9) Carolina Lindeberg föreslagna erfarenhetsbank.
10) Kommande möte

Stort tack till Björn och Irene för en fantastiskt god måltid under trevliga
former. Mötets öppnande:
1 a) Val av mötesordförande: EM
1 b) Val av sekreterare i Rolfs frånvaro, Susanne och EM tillsamman
1 c) Tidigare protokoll dagordning för detta möte godkändes och mötet öppnades.

2) Förbereda 18 mars – EM + alla
Det bestämdes att vi i styrelsen ses 9:45 utanför Liljevahls. Jonas bokar bord på den restaurang som
alla enades om. Susanne köper två fina flaskor rödvin till Mårten som tack för att vi fick komma. (Eller
något annat trevligt om någon har en bättre idé). Styrelsemöte hålls efter lunch som äts efter den
guidade turen. Styrelsen stannar helt enkelt kvar. Viktigaste tema är detaljplanering av 25 augusti.

3) Förbereda 25 augusti – Catharina + alla
Jonas har kontakter med ”buss” och kollar priser för buss 20 personer till nästa möte.
Avgång fredag 24 aug klockan 13.00 och Retur till Stockholm söndag klockan 10.00. Ankomst
Stockholm ca 16.00. (Restid 5-6 timmar)

Vi estimerade priset till 5-600 per vuxen + busskostnad. Pris för person till och
med 18 år 400 kronor + busskostnad. Person till och med 6 år gratis. (Det
beslutades att i resepaketer skulle ingå fredag och lördag middag med dryck.)
Preliminärt program: fredag middag. Lördag Hallands Väderö och lunch i
Båstad. Eventuellt ett besök på ”Berget” för den som är intresserad. Lördag
middag ”kräftkalas” med nubbe.
Catharina lovade kolla upp olika övernattningsställen så att EMF kan sända ut informationen i
början av 2012 och göra det möjligt för släkten att boka upp övernattningen i god tid. Catharina
föreslog att några i styrelsen skulle sova i deras stugor. Styrelsen tackade glatt ja och lovade att
kompensera för besvär och frukost.
EM skickar innan nästa möte ut mötesinfo för 25 aug i en e-post till släktföreningen för att få in mer
info för bokning av buss och mat. I e-posten påminns alla samtidigt om att de individuellt måste boka
övernattning. Nästa möte ägnas åt vidare detaljplanering.
4) Medlemmar och Register – Susanne
Susanne har gått igenom och korrigerat adresser. Nästa steg är att kolla av medlemskap och
eventuellt påminna. För att få delta på våra möten måste man var medlem. Eventuellt kan ikke
medlem ta med 200:- i ett namngivet kuvert till ett möte.
Alexander informerar Susanne om vilka som är obetalade.
Susanne e-postar dem en vänlig påminnelse. Status rapport nästa möte.
5) Släkttavlor – Jonas
Ändring har inkommit från Christian Holmbäck. Jonas har påbörjat arbetet med att planera för
uppdatering av det stora släktdeltat. Enligt Jonas kan ”skriv” ytan i PDF’en förstoras så att det stora
deltat kan byggas vidare. Jonas ska undersöka men eventuellt kan den stora ytan sen delas upp i
utskriftsområden ifall en utskrift önskas.
Jonas uppdaterar släktdeltat till nästa möte för publicering web, alternativt har med ett förslag till
handlingsplan för hur det ska göras.
6) Kassa – Alexander
Susanne och Rolf skickade i september de papper som behövdes. EMF har pga arbetsbelastning
missat detta men nu börjar Alexander processen med att avsluta Postgirot och hitta en alternativ
lösning. Alexander har som mål är att ha avslutat postgirot innan 31 december för att undvika
kontokostnaden för 2012 och att så snabbt som möjligt starta upp en ny billigare lösning.
Status från Alexander nästa möte.
7) Web och utskick EM
E-brev skickat med inbjudan till 18 mars och 25 augusti. (Liten reaktion)
EM sänder påminnelse i början av 2012. Uppdatering av webben på gång. Status nästa möte.
Eventuell login lösning för web diskuterades utan att beslut togs. Frågan bordläggs för vidare
diskussion.
8) Vårmöte 2013 – Pernilla
Plan för Kymmendö i Maj. Program eventuell guidning ”I Strindbergs spår”.
Pernilla kollar till nästa möte när färjor börjar trafikera ön för säsongen för att finna lämpligt
datum. Pernilla kollar med Karin om hon kan tänka sig att guida.
9) Av Carolina Lindeberg föreslagna erfarenhetsbank.
Eventuell lösning för erfarenhetsbank diskuterades. EMF gör ett utskick där hon ber släktingarna om

deras personliga CV/info för erfarenhetsutbyte/släktmentor skap. Frågan
diskuteras vidare (på kommande möte) när ett släktutskick gjorts och svar
inkommit.

10 Kommande möte
18 mars efter besöket på Liljevahls.
Även styrelsens respektive är välkomna till mötet.
Agenda är att:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Förbereda 25 augusti 2012.
Förbereda Maj 2013
Diskuterar hur vi får fler medlemmar
Status/upplägg erfarenhetsbank på förslag av Carolina Lindeberg.
Medlemmar och Register – Susanne
Uppdatering Släkttavlor – Jonas
Kassa – Alexander
Web och utskick - EM
Idéer för eventuellt Höstmöte 2013? / Vårmöte 2014?
Kommande styrelsemöte

När inga ytterligare frågor förelåg, förklarade ordföranden det väldigt trevliga mötet avslutat.
Stockholm den 6 december 2011
Vid protokollet:

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

