
Protokoll från styrelsemöte den 10 maj 2020 på Rydsgårdshus, Rydsgård.

Närvarande : Nicklas Ljungström (ordförande), Catarina Lindskog, Anita Nilsson, Gunilla 
Giertz , Lennart Hansson, Anja Andersson, Anders Andersson, Lars Emilsson (via telefon), 
Johan Hallberg och Eva Nilsson (valberedning).

§ 1 Ordförande Nicklas Ljungström hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Catarina valdes att föra dagens protokoll.

§ 3 Då ordinarie styrelseledamöter var frånvarande ersattes dessa av Anders, Johan och Lars.

§ 4 Dagordningen upplästes och godkändes

§ 5 Protokoll från styrelsemötet den 1 mars upplästes och lades till handlingarna.

§ 6 Avlidna släktingar
 1300:5 Boris Wegestål Hjärup 86 år 190813
 3346:0 Christer Nilsson Åstorp 69 år 191211
 4165:0 Bertil Malmberg Trollhättan 85 år 191231

§ 7 Födda släktingar
 1992:221 Karolina Maria Elfving Oxie 200327

§ 8 Kassarapport: 56 273,90 kr.

§ 9 Arkivering av föreningens dokument
 Släktföreningen är nu medlem i Arkivförbundet och har till sitt förfogande en hyllmeter  
 för arkivering av föreningens dokument på Arkivcentrum i Lund. Medlemskapet kostar  
 270 kr/år. Under hösten är det planerat för kurser i arkivering som styrelsen ska deltaga i.  
 Därefter kommer föreningens dokument att sorteras och förvaras på Arkivcentrum.

§ 10 Släktmöte 2020
 Styrelsen beslutade att årsmötet 2020 på Rydsgårdshus flyttas till den 7 november pga  
 pågående pandemi.

 Nicklas kontaktar Gert Nilsson för eventuell gudstjänst i Villie Kyrka.

 Fler engagerade med lottförsäljning. Vid nästa möte bestäms vilka som sköter detta   
 under middagen.



§ 11 Övriga frågor
 Styrelsen beslutade att ingen uppvaktning av styrelsemedlem i samband med jämn   
 födelsedag kommer att ske.

 Nicklas och Johan Wedberg ska undersöka möjligheten att ha digitala möte via ex.   
 “Google Meet”. 

 Åsa Bergström inbjudes till nästa styrelsemöte för att informera om att skapa en 
 eventuell studiecirkel via Vuxenskolan. 

 Johan Wedberg kontaktas för uppdatering av hemsidan.

 Johan Hallberg kollar vidare för framtagande av kråsnål/brosch.

§ 12 Nästa styrelsemöte blir på Rydsgårdshus söndagen den 30 augusti 2020 kl. 11.00. 
 
§ 13 Nicklas tackade alla deltagarna och avslutade mötet. 
 

Vid protokollet Justeras

Catarina Lindskog Nicklas Ljungström
sekreterare ordförande


