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PROTOKOLL
fört vid årsmötet
den 24 februari 2013

Org nr 814401-0496

kl 14:00 i IOGT-huset Norrtälje

Norrtälje Släktforskarförening
Box 280

Närvarande:

Tjugosju medlemmar närvarande, se deltagarförteckning
Ordförande Urban Johansson öppnar mötet kl. 14:00

1.

Mötets öppnande:

2.

Val av mötesfunktionärer:
Årsmötet valde följande till mötesfunktionärer: Ordförande,
Urban Johansson, mötessekreterare, Willy Menander, justerare, Tommy Gustafsson och
Anders Swartling.

3.

Mötets behöriga utlysande:
Kallelse till årsmötet var medlemmarna tillhanda under vecka 6.
Årsmötet beslöt att kallelse till mötet utgått inom stadgeenlig tid.

4.

Dagordning:
Ordförande föreslog ändringar i den presenterade dagordningen så att punkt
15 blir fråga om godkännande av budget och punkt 16 blir avslutning. Årsmötet godkände den
föreslagna dagordningen med dessa ändringar.

5.

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 15 000
kronor vilket också blev resultatet. Därmed lades även den ekonomiska berättelsen med
godkännande till handlingarna.

6.

Revisionsberättelse:
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.

7.

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

Verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning:

resultat-

och balansräkning samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Val:

8.

• till ordförande för 1 år omvaldes Urban Johansson
• till ordinarie styrelseledamöter för 2 år omvaldes Sven-Olof Gahnström och Sven Mohlne
• till suppleanter för 1 år omvaldes Ann-Marie Alfredsson och Bo Schylander
9
till revisorer för 1 år omvaldes Olle Olsson och Bengt Gunnarsson
• till revisorsuppleant för 1 år omvaldes Åke Eriksson
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 omvaldes Thomas Malmström och Eva-Lisa Eriksson
13. Medlemsavgift för 2014 : Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag att från och med 2014 höja
medlemsavgiften till 175 kronor samt att bibehålla avgiften, 50 kronor för familjemedlemmar.
Urban presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Nyheter i DISGEN, föredrag av Rolf Ahlinder,
Besök på Torild Erikssons hembygdsmuseum i Överlöpe,
Postväsendets historia, föredrag av Magnus Linnarsson, ett samarrangemang med Norrtälje
frimärksklubb,
• Mingelträff med två eller tre kortare föredrag,

14.
•
•
•

Verksamhetsplan för 2013:
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•

Gevärsfaktoriets historia, Norrtälje stads historia med kvarters och gatunamn,

Vid efterföljande diskussion framkom ytterligare förslag till aktiviteter:
Ø Föreslogs att föreningen bör försöka upprepa aktiviteten som genomfördes i samarbete med
Medborgarskolan i Sparbankens lokaler där allmänheten inbjöds.
Ø Vidare efterlystes en studiegrupp för läsning av gamla handskrifter.
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 2013. Styrelsens
förslag innebär att föreningen åter budgeterar för ett minusresultat på 8 450 kronor. Årsmötet beslöt att
godkänna styrelsens förslag till budget för 2013.
16. Avslutning:

Urban tackade de närvarande medlemmarna och avslutade mötet.

Norrtälje den 24 februari 2013

_______________________
Willy Menander

_______________________
Urban Johansson

mötessekreterare

mötesordförande

Justeras

_______________________
Tommy Gustafsson

_______________________
Anders Swartling
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