
  1 (2) 

 

Odqvists Släktförening  

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2022-09-25 
 

Styrelseledamöter närvarande via Teams: 

 

Katja Odqvist Möller, Helene Skoglund, Per 

Skoglund, Claes Bengtsson, Eva Andersson samt 

Ingegärd Williamsson. 

 

 

 

1. Mötet öppnades av ordföranden Katja Odqvist Möller som hälsade alla välkomna. 

 

2. Efter tillägget av punkterna ”Böcker” samt ”Ekonomi” under ”Övriga frågor” 

godkändes föredragningslistan. 

 

3. Till protokolljusterare valdes Helene Skoglund. 

 

4. Protokoll från föregående styrelsemöte 2022-05-23 gicks igenom och lades till 

handlingarna: 

 

5. Kort rapport från respektive ansvarsområde – se kommande punkter: 

 

6. Släktstugan, underhåll: 

Släktstugan är nu ommålad och även vissa av läkten är utbytta. Sex nya hängrännor i 

trä är inköpta eftersom vi inte vet om tillverkaren finns kvar vid nästa renovering. En 

är uppsatt och de andra finns förvarade hos Dan Elfving i reserv till nästa renovering. 

Dan berättade att vi kommer behöva byta ut en del väggpanel om några år. Vi 

behöver även besiktiga takpannorna, speciellt på norrsidan.  

Vi avvaktar beträffande en ansvarsförsäkring för styrelsemedlemmar vid arbete med 

stugan tills behovet uppstår. 

Per ska undersöka vad en ny fläkt med termostat kostar. 

Per kollar med Dan om han vet någon lokal arborist som kan gallra bort de döda 

grenarna från träden.  

Förslag att vi dokumenterar alla inventarier med foton och text samt skriver ut och 

plastar in dem och placerar detta vid föremålen samt gör en fotopärm per gren att 

förvara i stugan. Planerat prel. på nästa vårs städmöte. (Claes har lamineringsmaskin 

och Katja fixar en fotoskrivare.) Vi funderar även på att sätta upp foton på de 

ordföranden som saknas (Gunn, Ulla, Sten och Katja). 

 

7. Hemsidan och Facebook: 

 Claes föreslog att vi byter bild på startsidan ofta för att locka till intresse. Vi avvaktar 

med förslaget att ha en nedräkning av hur många exemplar av boken som finns kvar. 

Inget nytt vad gäller Facebook. 
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8. Uppdatering gravskötsel och underhåll: 

Efter kartläggningen tar Odqvists Släktförening via styrelsen ansvar för de två första 

generationernas gravar, vilket i dagsläget innebär sex st. För sex personer saknas 

gravplatser, två är återlämnade och två är kulturgravar som bevaras för all framtid. 

Ingegärd fortsätter arbetet med uppdateringen samt undersöker om dessa gravstenar 

behöver tvättas. Styrelsen beslöt att gravbreven till de gravar som Odqvists 

Släktförening ansvarar för alltid ska ha föreningens kassör som kontaktperson.  

Förslaget att vi sätter någon sorts metalletikett vid de gravar föreningen ansvarar för 

tas upp igen på nästa möte. 

 

9. Bulletin, övrig kommunikation med medlemmarna: 

Bulletinen från 4 september när släktstugan hölls öppen är på gång. Cristofers bulletin 

om Folke Odqvist är snart klar och han skickar den då till styrelsen så vi kan skicka ut 

den. 

 

10. Rapportering öppna huset: 

Det var en lyckad tillställning med fint väder. Inte så många besökare dock men Iva 

Joslin (från gren två) som med maken John kom på besök från Kanada var dagens 

höjdpunkt! Styrelsen beslöt att även i fortsättningen ha Öppet Hus den 1:a helgen i 

september då det samtidigt hålls andra evenemang i trakten. 

 

11. Jubilarer i släkten: 

Dan ska välja ut en av sina målningar som vi ska trycka kort av för att skicka som 

gratulationer till de i släkten som fyller 80, 90 eller 100 år. Claes skickar oss en lista. 

 

12. Utdelning Herbert Carlssons minnesfond: 

Föreningen har efter ansökan blivit tilldelade medel ur Herbert Carlssons Hembygds- 

& Fornminnesfond. Utdelningen är den 2 okt. i Jällby församlingshem. Dan och 

Ingegärd deltar. Ingegärd tar med en bok som gåva till fonden. 

 

13. Efterforskning Henning Odqvist 

Katja följer upp Gudrun Nybergs undersökning om 633 Henning Odqvist som i flera 

decennier arbetade som röntgenläkare på Carlanderska sjukhuset. 

 

14. Övriga frågor 

 Böcker: Det finns 56 böcker kvar och många register. 

 Ekonomi: Inga större avvikelser mot förra året. Vi har något färre betalande medlem-

mar men har haft en god försäljning av böckerna. 

 

15. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är via Teams kl. 18.00 den 28 november. Katja skickar ut en 

inbjudan. 

 

Vid protokollet Justeras 
 

 

Ingegärd Williamsson Helene Skoglund 


