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Odqvists Släktförening  

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2022-11-28 
 

Styrelseledamöter närvarande via Teams: 

 

Katja Odqvist Möller, Helene Skoglund, Claes 

Bengtsson, Per Skoglund, Cristofer Odqvist, Eva 

Andersson samt Ingegärd Williamsson. 

 

 

 

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

 

2. Den utskickade föredragningslistan godkändes.  

 

3. Till protokolljusterare valdes Helene Skoglund. 

 

4. Protokollet från föregående styrelsemöte 2022-95-25 gicks igenom och efter några 

förtydliganden betr. punkterna nedan lades det till handlingarna. 

Punkt 6, Släktstugan - Det finns 4 takrännor i trä som förvaras hos Dan. Styrelsen 

planerar att hålla möte i släktstugan i april för att fotografera föremålen där.  

Punkt 11, Jubilarer – Katja påminner Dan om att välja bild att skicka till 2023 års 

jubilarer. 

Punkt 14, Ekonomi - Inga större avvikelser mot förra året t.o.m. 30 oktober 2022. Vi 

har 375 betalande medlemmar och positiv kassa. Eva ska kontakta Sten beträffande 

recervationskonto för gravskötseln. 

 

6. Släktstugan, underhåll: 

Per har kollat fläkten och den behöver inte ersättas men han har satt dit en timer. På 

grund av de höjda elpriserna ska Eva kolla elräkningarna och meddela Per. 

 

7. Hemsidan och Facebook: 

Claes har bytt bilder på startsidan lite då och då. Förslag från Claes att vi gör en extra 

flik där vi lägger upp foton på regalierna som finns i bankfacket, vilket styrelsen 

beslöt. Ingegärd skickar Claes de bilder hon har, tex. på Marias bägare. Helene lägger 

upp motsvarande på Facebook. 

 

8. Gravlista, gravskötsel: 

Ingegärd har skickat en lista till styrelsen med de 6 gravar som släktföreningen 

ansvarar för. Övriga gamla gravar är antingen kulturgravar eller redan borttagna.  

Idag är det bar Sven och Gunnurs grav som har en avgift men 71 Caspers gravsten 

behöver tvättas samt ev. 322 Caspers sten i Hudene. Vi har 5000:- avsatt till 

gravskötsel. Ingegärd kommer, när den är klar, skicka en lista på alla gravar fr.o.m. 

Sven och Gunnur t.o.m. gren 3 att läggas upp på hemsidan och Facebook. 
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9. Minnessten vid släktstugan: 

Förslag från Claes att vi låter göra en sten med en lista på var Sven och Gunnurs barn 

är begravda. Stenen (eller eventuellt en kopparplatta) föreslås ligga vid graven eller 

vid stugan. Claes skissar ett förslag. 

 

10. Bulletin, julhälsning: 

Dans vinterbild på stugan samt en jul- och nyårshälsning ska mailas ut före jul samt läggas på 

hemsidan och Facebook. Årsbrevet om vad som hänt under året samt påminnelse om hur man 

betalar medlemsavgiften ska skickas ut i januari. Ingegärd och Katja skriver ett förslag. 

Styrelsen beslöt att årsbrevet även 2023 ska skickas per post till de som inte har mail (ca 20 

personer år 2021). Per mailar listan till Katja. 

 

11. Anna-Gretas ring från Helena, gren 4 Marias bröllopsbägare: 

Claes kontaktar Helena betr. överlämnandet av ringen och Ingegärd kontaktar sin 

syster.  

 

12. Övriga regalier, bankfack, Ods kyrka 

Eftersom ringen och bägarna inte är intressanta för andra än släkten är Ods kyrka 

inget alternativ för förvaring. Eva kollar med banken om vi behöver ett större 

bankfack för att förvara våra föremål säkert. Ingegärd kollar med Sten om det även 

finns föremål på Stadsarkivet i Borås.  

 

13. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

14. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är via Teams kl. 18.00 den 2 februari 2023. Katja skickar ut en 

inbjudan. 

 

 

Vid protokollet Justeras 
 

 

Ingegärd Williamsson Helene Skoglund 


