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PROTOKOLL
fört vid årsmötet
den 23 februari 2014

Org nr 814401-0496

kl 14:00 i IOGT-huset Norrtälje

Norrtälje Släktforskarförening
Box 280

Närvarande:

Trettiotvå medlemmar närvarande, se deltagarförteckning

1.

Mötets öppnande:

2.

Val av mötesfunktionärer:

3.

Mötets behöriga utlysande:

4.

Dagordning:

Ordförande Urban Johansson öppnar mötet kl. 14:00

Årsmötet valde följande till mötesfunktionärer: Ordförande,
Urban Johansson, mötessekreterare, Willy Menander, justerare, Åke Eriksson och Bertil
Jinnelid.
Kallelse till årsmötet var medlemmarna tillhanda den 3 februari.
Årsmötet beslöt att kallelse till mötet utgått inom stadgeenlig tid.
Ordförande presenterade dagordningen. Årsmötet godkände den föreslagna

dagordningen.
Ordförande föredrog
verksamhetsberättelsen i punktform och mötet beslöt att med godkännande lägga
verksamhetsberättelsen till handlingarna. Kassören Sven-Olof Gahnström redogjorde för
föreningens ekonomi och noterade att för verksamhetsåret hade budgeterats förlust på 8 450
kronor. Resultatet blev dock en förlust med 15 758 kronor, fram för allt orsakad av minskade
ränteintäkter och betydligt ökade kostnader för porto samt tryckning av Anbladet. Därmed
lades även den ekonomiska berättelsen med godkännande till handlingarna.

5.

Verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning:

6.

Revisionsberättelse:

7.

Fastställande av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen:
Årsmötet beslöt att fastställa verksamhetsberättelsen,

Revisionsberättelsen upplästes av Olle Olsson. Av
revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att resultat- och balansräkningen
fastställs, att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag samt att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
resultat-

och balansräkning samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
8.

Val:

· till ordförande för 1 år omvaldes Urban Johansson
· till ordinarie styrelseledamöter för 2 år omvaldes Willy Menander och Birgit Söderman
· till suppleanter för 1 år omvaldes Ann-Marie Alfredsson och nyvaldes Thomas Malmström
9
till revisorer för 1 år omvaldes Olle Olsson och Bengt Gunnarsson
· till revisorsuppleant för 1 år nyvaldes Bo Schylander
10. till redaktör och ansvarig utgivare för Anbladet för 1 år omvaldes Urban Johansson
11. till redaktör för föreningens hemsida för 1 år omvaldes Björn Bergström
12. till valberedning för 1 år valdes Hans Callersjö. Då årsmötet inte kunde föreslå ytterligare
namn till valberedningen, hänsköts frågan till styrelsen att under verksamhetsåret försöka hitta
ytterligare en medlem som vill åta sig att vara valberedare.
13. Medlemsavgift för 2015 : Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att för 2015 låta
medlemsavgiften vara oförändrad, d v s 175 kronor per år och medlem samt att
familjemedlemsavgiften förblir 50 kronor per år.
14.
·

Urban presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Inledningsvis inbjuds till en träff i IOGT-NTO-lokalen i Västernäs där Jan-Olov Ivarsson
onsdagen den 12 mars, håller ett föredrag om bruken i Norrtälje kommun.
Verksamhetsplan för 2014:
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·
·
·
·
·

Lördagen den 24 maj, besöker vi Vätö hembygdsförening i Folkets hus i Harg, där Claes
Lund och Kenneth Lundgren berättar om hembygdsföreningens projekt.
Utan fastställda datum eller inbördes ordning:
Mingelträff med kortare anföranden i Stadsarkivets lokaler.
Föreläsning av pensionerade överläkaren Bo Lindberg om mödradödlighet, barnsängsfeber
mm i Vätö församling under perioden1652-1903.
Tidigare ordförande i släktforskarnas riksförbund Ted Rosvall, kan berätta om
inspelningarna och arbetet bakom programserien "Vem tror du att du är". Detta
arrangemang kan med fördel genomföras tillsammans med Medborgarskolan vilket skulle
kunna ge lite intäkter för att täcka föreningens kostnader.

Vid efterföljande diskussion framkom ytterligare förslag till aktiviteter:
Ø Föreslogs att föreningen försöker få igång en studiecirkel som ska tränga in i konsten att
tillgodogöra sig det digra kartmaterial som finns på Lantmäteriet. Även detta bör ske i
samarbete med Medborgarskolan.
Ø Anordna visning av den s k Estunafilmen från 1930.
Ø Olle Olsson föreslog att vi ska försöka göra någon uppföljning av de flyktingar från de östliga
provinserna i det då svenska Estland som på 1700-talet tvingades på flykt av ryssarna varav
sannolikt en del hamnade i Roslagen.
Ø Bo Schylander anförde att det borde gå att få ett flertal medlemmar att ställa upp och berätta
om sin forskning. Styrelsen jobbar med frågan.
Årsmötet beslöt att med utgångspunkt från styrelsens förslag samt de synpunkter och tilläggsförslag
som framkom vid mötet att styrelsen får arbeta fram vidare innehåll samt bestämma lämpliga datum
för aktiviteterna.
15 Budget: Sven-Olof Gahnström föredrog styrelsens förslag till budget för 2014. Styrelsens
förslag innebär att föreningen åter budgeterar för ett minusresultat på 3 050 kronor. Årsmötet beslöt att
godkänna styrelsens förslag till budget för 2014.
16 Stadgeändring: Under föregående år har föreningens stadgar omarbetats för att anpassat till vår
verksamhet som den bedrivs idag. Ändringsförslaget har varit utsänt. Vid mötet godkändes förslaget
med två smärre ändringar i dels §7 och dels i §11. Årsmötet godkände föreliggande förslag.
17. Avslutning:

Urban tackade de närvarande medlemmarna och avslutade mötet.

Norrtälje den 23 februari 2014

_______________________
Willy Menander

_______________________
Urban Johansson

mötessekreterare

mötesordförande

Justeras

_______________________
Åke Eriksson

_______________________
Bertil Jinnelid
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