PROTOKOLL
fört vid årsmötet
den 24 februari 2008

Norrtälje Släktforskarförening
Box 280
761 23 Norrtälje

kl 13:00 i IOGT-huset Norrtälje
Närvarande:

Tjugo medlemmar närvarande, se deltagarförteckning
Ordförande Urban Johansson öppnar mötet kl. 13,00

1.

Mötets öppnande:

2.

Val av mötesfunktionärer:

3.

Mötets behöriga utlysande:

4.

Dagordning:

5.

Verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning: Ordförande föredrog
verksamhetsberättelsen i punktform. Efter påpekande om förväxling av ortsnamn lades
verksamhetsberättelsen till handlingarna. Kassören Sven-Olof Gahnström redogjorde för
föreningens ekonomi och noterade att verksamhetsåret givit en vinst på 4 837 kronor. Därmed
lades även den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

6.

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

7.

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

Årsmötet valde följande till mötesfunktionärer: Ordförande,
Urban Johansson, mötessekreterare, Willy Menander, justerare, Bertil Jinnelid och Jan-Olof
Ivarsson.

Kallelse till årsmötet var medlemmarna tillhanda den 7 februari.
Årsmötet beslöt att kallelse till mötet utgått inom stadgeenlig tid.
Årsmötet godkände den föreslagna dagordningen.

Revisionsberättelse:

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 Åke Eriksson
till revisorer för 1 år omvaldes Marit Lidfeldt samt nyvaldes Anders Norberg
till revisorsuppleant för 1 år omvaldes Bengt Gunnarsson
till redaktör och ansvarig utgivare för Anbladet för 1 år valdes Urban Johansson
till redaktör för föreningens hemsida för 1 år omvaldes Jan Faith-Ell
Till valberedning för 1 år omvaldes Andes Norberg och Bo Schylander (sammankallande)

9.

Medlemsavgift för 2009:









Verksamhetsplan för 2008:

Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att bibehålla oförändrade
medlemsavgifter för 2008, d v s 150 kronor per år för fullbetalade medlem samt 75 kronor per
år för familjemedlem.

Urban presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan.
En sockenträff i Lohärad,
en anbytarträff,
en temakväll om by- och sockenforskning,
ett föredrag om gamla Norrtälje med Curt Lundbladh
en resa till något eller några bruk i Uppland
en temakväll med eventuellt efterföljande workshop på ämnet bildbehandling i
släktforskningen.

Vid efterföljande diskussion föreslog årsmötet att bruksresan ska gå till Bennebol i Bladåker och/eller
Vällnora i Knutby. Vidare föreslogs att temakvällen om by- och sockenforskning skjuts fram till
hösten. Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag samt de synpunkter och tilläggsförslag som framkom
vid mötet och att styrelsen får arbeta fram vidare innehåll samt bestämma lämpliga datum för
aktiviteterna.
10. Övriga frågor:

Inga övriga frågor behandlades

11. Avslutning:

Urban tackade de närvarande medlemmarna och avslutade mötet.

Norrtälje den 24/2 2008

____________________
Willy Menander

____________________
Urban Johansson

mötessekreterare

mötesordförande

Justeras

____________________
Jan-Olof Ivarsson

____________________
Bertil Jinnelid

