På grund av ett förhoppningsvis tillfälligt hjärnsläpp så missades önskemålet om att ta
med föreningens stadgar i detta nummer av Anbudet. Så det får bli en liten bilaga med
extramaterial dessutom.

Funktionärer sökes

T

ill Släktforskningens dag den
17/3 behöver vi vara ett antal
funktionärer som ställer upp på
biblioteken i Eskilstuna, Torshälla och
Strängnäs samt inte minst i vår egen
föreningslokal.
Vi ska vara igång från klockan 10.00
till 15.00 på alla ställen och för att inte
behöva vara igång i ett sträck hela dagen så räknar vi med att vi behöver
avbytare.
Självklart så ser vi till att vi hinner
gå och fika och kanske få i oss en liten
macka eller någonting på föreningens
bekostnad.
I lokalen har Börje Länn satt upp en
teckningslista där du skriver på att du
vill vara med och träffa folk på bibblan eller i lokalen och berätta om hur
vi forskar och vilka hjälpmedel vi har.
Det kommer att bli en samling någon/några dagar innan så att vi får tillfälle att lägga upp strategierna så du
behöver inte ställa upp helt oförberedd.

Ändrade fikapriser!!!

D

et här med höjningen av priset för fika var nog en förhastad åtgärd!

Vi i styrelsen har kommit till insikt om
att det gick lite snett när vi beslutade
att höja priset generellt på fikabröd och
mackor.
Det har kommit en del syrliga kommentarer om att en tunn skiva vetelängd för 10:- (Jämför med Pressbyrån som tar 10 spänn för en kopp
kaffe och kanelbulle för samma guldpeng).
På styrelsemötet nu den 6/2 så tog
vi därför vårt förnuft tillfånga och
gick tillbaka en del på prishöjningen.
Fika, d.v.s kaffe eller té även i fortsättningen 5:-.
Kaffebröd 5:-.
Tillsammans alltså 10:Smörgås med pålägg har vi prissatt
till 10:Då blir det 15.- för kaffe och macka
vilket vi tycker är mera lagom.
Gäller från 8/2

Ta chansen att slå ett slag för föreningens och ditt eget intresse.
Vi ses

Arne C

Kortlådorna på Eskilstuna Stadsbibliotek

Föreningen har nu fått erbjudande om
att ta hand om scanningen och Stadsarkivarie Nils Mossberg har erbjudit
oss att stadsarkivet skaffar scanningsutrustning/ar om vi ser till att jobbet
blir gjort.

Ny CD om Åker

F

rån vår medlem Lars-Gunnar
Sander, ordförande i Värmlands Släktforskarförening med
anor i Åker och Södermanland har vi
fått en uppdaterad version av hans CDskiva med Åkerfolk.
Skivan kommer att göras tillgänglig
via våra datorer i lokalen så snart som
möjligt.

Anmälningar hamnade i soptunnan!

P

å grund av ett fatalt misstag så
råkade ett par anmälningar till
vår anbytardag den 14 april sorteras bort av spamfiltret och hamnade
i soptunnan där dom helt hastigt men
inte lustigt bara försvann.
Därför ber vi dig som anmält dig
via vår E-postadress att göra om
anmälningen så ska vi se till att du
inte blir bortsorterad.

Karl-Inge Karlberg

Arne C

S

om tidigare har berättats i Anbudet och på olika möten så är
det beslutat att alla uppgifterna
som finns i kortlådorna på Biblioteket
ska digitaliseras och att föreningen ska
få ta del av dem för att kunna lägga in
dem på vår CD-skiva Födda - Vigda Döda tillsammans med de uppgifter
som vi själva har registrerat.
Från början var det meningen att Stadsarkivets personal skulle sköta scanningsproceduren själva, men som Kjell
Ivarsson skriver i sin artikel så går det
lite långsamt.

Styrelsen har på mötet den 6/2 tagit
beslutet att tacksamt acceptera erbjudandet och att arbetet med scanningen
ska ingå i registervårdsgruppen som ju
håller på med färdigställandet av
grundmaterialet som redan är registrerat.
Men vi behöver alltså bli fler nu eftersom vi utökar arbetsuppgifterna.
Vi tar tacksamt emot din kapacitet för
att vi ska försöka få fram nästa utgåva
av vår CD-skiva till hösten.

Här är det i första hand fråga om att
köra en scannerpenna över texten på
korten som ligger i kortlådorna och
sedan ta hand om texten i ett dataprogram. Ett gyllene tillfälle att få lära sig
mer om datateknik och samtidigt få
jobba i en intensiv och trevlig grupp.
Det är troligt att vi får skifta arbetsuppgifter en del med varandra för att
förhindra att någon får musarm eller andra belastningsskador, för det ska
du veta: Det är ett oerhört stort material som vi kommer att få ta hand
om.
Hör av dig till mig på tfn:
016 - 42 64 10 så får du veta mer!

Arne Carlsson

Stadgar för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening
Antagna vid årsmöte 14 mars 1996. Paragraf 5 ändrad vid höstmöte 1999 och vid årsmöte 2000.
§ 1

Föreningens namn är Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening.

§ 2

Föreningens ändamål är att främja släktforskningens intressen. I sin verksamhet söker föreningen samarbete med bl. a. arkiv, bibliotek och hembygdsföreningar.
Föreningens verksamhetsområde är Eskilstuna och Strängnäs Kommuner.

§ 3

Föreningen är medlem i Sveriges Släktforskarförbund.

§ 4

Medlemskap erhålls av den, som anmäler sitt intresse och erlägger fastställd årsavgift.
De personer vilka går med i föreningen under sista kvartalet erlägger endast avgift för påföljande år.

§ 5

Styrelsen omfattar ordförande med ett års mandattid och åtta ordinarie ledamöter med två års
mandattid. Vid varje årsmöte väljes halva antalet ledamöter. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och övriga funktionärer. Den är beslutsmässig då minst halva antalet är närvarande.

§ 6

Årsmötet utser två revisorer.

§ 7

Årsmötet utser en valberedning på två personer, varav en är sammankallande.

§ 8

Årsmöte hålls efter kallelse minst två veckor dessförinnan, senast den 31 mars.
Därvid behandlas bl. a.
a) styrelsens verksamhetsberättelse.
b) bokslut och inventarieförteckning.
c) revisionsberättelse.
d) styrelsens ansvarsfrihet.
e) val av ordförande, styrelse, revisorer och valberedning.
f) handlingsprogram med budget.
g) årsavgift för nästkommande kalenderår.

§ 9

Ärende som medlem önskar få behandlat på årsmötet skall inlämnas till styrelsensenast en månad före årsmötet.

§ 10

Räkenskaper förs per kalenderår.

§ 11

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören, var för sig.

§ 12

Förslag till ändring av dessa stadgar förbereds av styrelsen och fastställs vid årsmöte om minst
2/3 av de närvarande röstar för förslaget.

§ 13

Om föreningen Eskilstuna-Strängnäs släktforskarförening upplöses skall dess likvida medel tillfalla Sveriges Släktforskarförbund. Övriga tillgångar skall tillfalla Stadsarkivet i Eskilstuna och
skall där förvaras skilda från Stadsarkivets övriga tillgångar. Vid fråga om Eskilstuna-Strängnäs
Släktforskarförenings upplösning skall beslut härom fattas på två på varandra följande årsmöten, där 3/4 av de närvarande röstar för förslaget.

