Norrtälje Släktforskarförening
Box 280
761 23 Norrtälje

Protokoll hållet vid Norrtälje Släktforskarförenings årsmöte den 20 mars 2011 i
IOGT-lokalen i Norrtälje.
20 medlemmar deltog i mötet. (Bil 1)
§ 1 Urban Johansson hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2a Till ordförande för mötet valdes Urban Johansson
b Till sekreterare valdes Birgit Söderman
c Till justeringsmän valdes Inga-Britt Jacobsson och Ann-Marie Alfredsson
§ 3 Deltagarna förklarade årsmötet vara stadgeenligt utlyst
§ 4 Dagordningen godkändes
§ 5 Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen som godkändes
Kassören föredrog resultat- och balansräkning samt vinst- och förlust rapport.
Medlemmarna föreslog ökning av verksamhetsbudget till 9000:- Resulterar underskott
med -5000:- Dessa dokument lades till handlingarna.
Den tryckta och utgivna broschyren för föreningen fick ett fel i familjemedlemsavgiften.
Mötet godkände en sänkning till 50:-/år familjemedlem. Huvudmedlem oförändrad
150:-/år
§ 6 Revisor Bengt Gunnarsson föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna förordade att
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2010.
§ 7 Årsmötet fastställde föreningens verksamhetsberättelsen, vinst/förlust samt balansräkning
och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2010.
§ 8 Val av styrelseledamöter.
Till ordförande för 2011 omvaldes Urban Johansson
Till ordinarie ledamöter för 2011-2012 omvaldes Sven-Olof Gahnström och Sven
Mohlne.
Till Suppleanter för 2011 omvaldes Ann-Marie Alfredsson och Bo Schylander
§ 9 Till ordinarie revisorer omvaldes Bengt Gunnarsson och Olle Olsson
Till Revisorssuppleant nyvaldes Åke Eriksson
§ 10 Till redaktör och ansvarig utgivare av Anbladet omvaldes Urban Johansson.

§ 11 Till redaktör för föreningens hemsida nyvaldes Björn Bergström
§ 12 Till valberedning omvaldes Thomas Malmström och nyval Eva-Lisa Eriksson
§ 13 Verksamhetsplan för 2011:
- Information om Genealogiska föreningen och deras arkiv. Föredrag alternativ resa
dit.
- Utbyte med angränsande släktforskarföreningar
- Föreläsning om digital teknik, CD-skivor, inventering av vad som finns. T.ex.
Workshop.
- Sockenträff
- Stadsarkivets material. Föreningsarkiv, sockenprotokoll m.m.
Styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med förslagen.
§ 14 Ann-Marie framför tack från stadsarkivet för den hjälp de fått av vår förening med
Digitaliseringen av talbanden.
Intresse finns att köpa skivorna så styrelsen ska undersöka med stadsarkivet vad
upphovsrätten säger om dessa skivor.
§ 15 Urban tackar för visat intresse och förklarar årsmötet avslutat.
Efter mötet underhöll Urban Johansson med visor till gitarr. Akut inkallad då vår kvinnliga
underhållare insjuknat i stämbanden.
Därefter bjöd föreningen på kaffe och frukttårta.
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