Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte den 14 mars 2015
Tid och plats: 20150314 kl 10.00-14.00 hos Anders Bergman, Älvsjö
Närvarande: Magnus Cedergren, Johan Bergman, Staffan Lindfors, Bengt Edgren
Björn Sandblad
Dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presentation av ledamöter i den nya styrelsen
Konstituering av styrelsen
Picknick, Waldemarsudde
Bergman Olson rummet på Waldemarsudde
Delfinansiering av ekomuseum i Överkalix
Styrelseprotokollens tillgänglighet för övriga medlemmar i släktföreningen
Kommande möten

1. Presentation av den nya styrelsens ledamöter
Samtliga närvarande presenterade sig och sitt släktskap med Johan Bergman Olsson.
2. Konstituering av styrelsen
Ordförande:
Magnus Cedergren
Vice ordförande:
Vakant
Kassör:
Robert Bergman
Sekreterare:
Beslutades att låta sekreterarskapet vara rullande tills vidare.
Björn Sandblad åtog sig att vara sekreterare detta möte.
Ledamöter:
Johan Bergman, Staffan Lindfors, Anders Bergman,
Björn Sandblad
Suppleanter:
Bengt Edgren, Erik Herslow Bergman
Grenrepresentant Olof: Ulla-Britta Roos
3. Picknick Waldemarsudde
Bestämdes till den 29 augusti 2015 kl. 11.00. Picknicken inleds med en guidning och
därefter picknick ca kl 12.30.
4. Bergman Olson rummet, Waldemarsudde
Bergman Olson rummet med syfte att belysa Waldemarsuddes tidigare historia för
allmänheten har vid ombyggnad försvunnit. Fränder från Johan Bergman Olsons släkt har
skänkt/donerat utställningsmaterial till rummet. Inga av dessa saker finns idag framme
vilket var syftet med donationen. Föregående styrelse har påpekat detta via brev till
intendenten för Waldemarsudde. Svaret från Waldemarsuddes intendent. Gav inte någon
klarhet kring frågan om rummet skulle finnas kvar eller var de donerade sakerna tagit
vägen.

Styrelsen beslutade att detta var en mycket angelägen uppgift att omedelbart ta upp igen.
Ett styrelsemöte med syfte att lägga upp strategin för nya kontakter med Waldemarsudde
bokades in till den 4 juni kl 17.45, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm (Magnus
arbetsplats).
Beslutades också att till detta möte adjungera Nils Förberg som är insatt i ärendet.
5. Delfinansiering av ekomuseum i Överkalix.
Frågan togs upp på släktmötet den 1 mars och mottogs mycket positivt. Styrelsen fick i
uppgift att ta upp frågan på sitt första möte.
Släktmötet beslutade att styrelsen under kommande mandatperiod, 3 år får använda
45 tkr för aktiviteter som har koppling till Johan Bergman Olson.
Magnus har via sitt arbete och forskning för avsikt att sätta upp en temporär utställning i
Överkalix, Folkets hus, sommaren 2015. Utställningen skall bl.a. belysa Johan Bergman
Olsons släkts betydelse för Kalix utveckling. Kostnaden för projektet beräknas uppgå till ca
35 tkr.
25 tkr av dessa medel skjuts till via Länsstyrelsen i Norrbottens län.
Förslag från styrelsen att tillskjuta de resterande 10 tkr från de 45 tkr som släktmötet gav
styrelsen mandat att använda. De 10 tkr skall vara kopplade till den befintliga
projektplanen (se bilaga) och äskande från Magnus Cedergren. Medlen skall främst riktas
till finansiering av material, montrar och planscher.
Att erbjuda släktens fränder en resa för att besöka utställningen diskuterades.
Styrelsen har för avsikt att återkomma om detta.
Styrelsen beslutade att tillskjuta 10 tkr enligt ovan.
OBS! Eftersom det är Magnus som är projektledare för detta deltog han inte i styrelsens
diskussion eller beslut i frågan.
Punkten förklarades omedelbart justerad!
6. Styrelseprotokollens tillgänglighet..
Beslutades att samtliga protokoll läggs ut på släktens hemsida.
www.bergmanolson.se
7. Kommande styrelsemöten
- 4 juni kl 17.45, Mäster Samuelsgatan 56, Sthlm. Diskussion gällande Bergman Olson
rummet
- 29 augusti kl 09.30, Waldemarsudde. I samband med den årliga picknicken
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Björn Sandblad
/sekreterare

Magnus Cedergren
/ordförande

