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Odqvists Släktförening  

 

Protokoll fört vid styrelsemöte 2023-03-08 
 

Styrelseledamöter närvarande via Teams: 

 

Katja Odqvist Möller, Helene Skoglund,  

Claes Bengtsson, Per Skoglund 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 2022-11-28 gicks igenom och lades därefter 

till handlingarna. 

 

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

 

6. Ekonomi räkenskapsåret 2022: 

Styrelsen godkände Sten Hermanssons kommentarer till bokslutet och skickar 

bokslutet vidare till Stefan Liljemark för eventuella kommentarer och underskrift. 

 

7. Hemsidan och Facebook: 

Hemsidan; Clas informerade att det finns en ny version av databasen och föreslog en 

uppgradering, (kostnad 1000-1500 kr) vilket styrelsen godkände. 

 Beträffande fliken ”Släktklenoder” behöver den planeras bättre. Vad ska den 

innehålla, ska den heta något annat? 

 Claes påpekade att medlemsregistret med mail- och postadresser inte bör ligga på en 

individ (idag på Claes) utan bör finnas i någon molntjänst där vi alla kan komma åt 

den och styrelsen ska till nästa möte fundera på detta. Claes ska kolla möjlighet och 

kostnad för att eventuellt placera detta på vår server/domän. Likaså bör bulletinerna 

finnas där och inte på Youtube. 

 Facebook: Helene berättade att vi har 281 medlemmar. Hon kommer snart lägga ut en 

påminnelse om medlemsavgiften. 

En önskan om ständigt medlemskap har ställts men då Eva inte deltog ska Katja 

kontakta henne och återkomma till oss om hur man administrativt ska hantera detta.  

 

8. Årsbrevet med medlemsavgift, lista Eko-post: 

Årsbrevet med medlemsavgiften skickades ut 6 februari. Sten har gjort en adresslista 

för de personer som inte har email. Ett försenat brev har gått per post till dessa nio.  
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9. Bulletin om Professor Folke Odqvist: 

Styrelsen tackar Cristofer för den mycket fina bulletinen som skickades ut 14 

februari. Förslag att nästa bulletin blir i april när vi arbetar i stugan. 

 

10. Inkomna regalier, kantor Karl Ödvalls orgel: 

Släktföreningen har av Thorgny Hallgren, Od-id 62a23 fått erbjudande att ta över den 

orgel som folkskolläraren Karl Ödvall Od-id (62) ägt. Per ska be om måtten för att se 

om vi har någon plats för den i släktstugan.  

Släktföreningen har av Bo Beijer, Od-id 64823, fått boken ”Borås och Sjuhärads-

bygden” dedikerad till överstelöjtnant Tor Odqvist, Od-id 648. 

 

11. Planering för kommande möte på plats i släktstugan april: 

Nästa möte hålls i stugan i samband med Dans utställning, av målningarna till boken. 

Utställningen är i Herrljunga den 15 april. Styrelsen diskuterade om föreningen ska 

köpa några av tavlorna. Har vi plats i stugan och om inte, kan vi hänga dom någon 

annan stans? Katja kontaktar Dan och vi funderar på vilka målningar vi vill ha.  

Vi behöver gå igenom det material som finns i stugan och kanske presentera en del av 

det på ett annat sätt. 

Nästnästa styrelsemöte planeras hållas på Borås Stadsarkiv och vi ska bjuda in Sten 

att delta. 

 

12. Minnessten vid släktstugan: 

Frågan bordlades till mötet på plats i släktstugan. 

 

13. Gravskötseln, kontakta RB Gravyrtext i Marbäck 

Frågan bordlades till längre fram i vår. 

 

14. Utskick jubilarer: 

 Styrelsen gick igenom listan och mailar gratulationskort till de som fyller i dagarna. 

Katja, Eva och Ingegärd kollar vilka som är medlemmar och om vi har postadresser. 

 

15. Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 

 

16. Nästa möte 

 Den 15 april kl. 10.00 i stugan alternativt på Dans utställning i Herrljunga. 

 

 

Vid protokollet Justeras 
 

 

Ingegärd Williamsson Helene Skoglund 


