MINNESANTECKNINGAR
ERNBERGS-EHRENBERGSKA SLÄKTFÖRENINGEN
29-03-2016
SLÄKTRÅDSMÖTE
Tid: 21 mars 2016
Plats: Näsbydalsvägen 6, Täby (hos ordf.)
Närvarande: Annika Alm Ekman, Michael Bergström, Cecilia Cederström, Ingemar
Ernberg, Jan Ernberg, Jonas Hök, Gunilla Tideholm
Första dagen i påskveckan och på själva vårdagjämningsdagen träffades en handfull av
släktrådets ledamöter 14 trappor upp i Täby. Vi fick hugga in på vad värdens understatement
kallar ”enklare förtäring”, och diskuterade sedan enligt utsänd ärendelista. Undertecknad utsågs att föra anteckningar.
1. Sekreteraren läste protokollet (på papperskopia pga datorstrul) från föregående möte,
som ägde rum på Johan Ernbergs Björkvreten den 19 september 2015.
2. Inför planeringen för resten av året diskuterades värdet av våra traditionella
slottsträffar i augusti. Trots att anslutningen ibland är mindre god är det många som
gläds åt evenemanget, och släktrådet beslöt att ordna årets picknick lördag 20/8. Bland
möjliga platser nämndes Skånelaholm vid Fysingen, Görvälns slott och vackra
Grönsöö. Flest röster fick Bogesund där Jonas har en kontakt – ska undersökas.
3. Även lämpliga ställen för nästa års släktmöte kom upp till diskussion. Det intressanta
alternativet Vaxholms fästning har vaxholmsbon Jonas åtagit sig att utreda: möteslokal,
mat, kommunikationer etc. Det finns andra enklare möjligheter; Jan ska titta på
Hässelby. Tidpunkten för släktmötet torde bli 19 - 20 augusti, ev. 26 – 27.
4. Hemsidan är lite problematisk. Vår webmaster Johan önskar få avlösning från jobbet
och Jan ska försöka anta utmaningen, men undervisningen kostar. Ingemar använder
systemet Word Press och tycker det är billigt och bra.
5.

Föreningens ekonomi är god: 20.504 kr på Handelsbanken, 12.040 kr på plusgirot.

6. Släktkuriren beräknas komma ut mellan 10 juni och 7 juli enligt redaktören. Ingemar
uppmanade de närvarande att skriva och skicka in bidrag. En läsundersökning kanske?
Ett särskilt fotogalleri av den eminente och flitige Michael ser vi fram emot.
7. Nästa släktråd, i höst, bestämdes efter diskussion till 20 oktober.
8. Övriga frågor: En kreativ diskussion utbröt om hur släktföreningen kan få Staden,
eller Kungen, att reparera ”vår” obelisk. Kanske donera Karlssons klister?
Släktrådet skingrades med allmänt tackande och önskningar om en Glad Påsk!
Noterat av
Annika Alm Ekman

