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PROTOKOLL
fört vid årsmötet
den 26 februari 2017

Org nr 814401-0496

kl 13:00 i IOGT-huset Norrtälje

Norrtälje Släktforskarförening
Box 280

Närvarande:

25 medlemmar närvarande, se deltagarförteckning
Ordförande Urban Johansson öppnar mötet kl. 1300

1.

Mötets öppnande:

2.

Val av mötesfunktionärer:

3.

Mötets behöriga utlysande:

4.

Dagordning:

5.

Verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning:

6.

Revisionsberättelse:

7.

Fastställande av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för 2015 samt frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen:
Årsmötet beslöt:

Årsmötet valde följande till mötesfunktionärer: Ordförande,
Urban Johansson, mötessekreterare, Willy Menander, justerare, Leif Eriksson och Ingvar
Björklund.
Kallelse till årsmötet var medlemmarna tillhanda tre veckor före
dags dato och årsmötet beslöt att kallelse utgått inom stadgeenlig tid.
Ordförande presenterade dagordningen Årsmötet godkände den föreslagna
dagordningen med rättelse av numreringen fr o m punkt 9 som fallit bort samt att punkterna
Verksamhetsplan och Budget för 2017 byter plats.
Ordförande föredrog
verksamhetsberättelsen i punktform och mötet beslöt med ett tillägg under rubriken
"Arrangemang under året" att lägga till en notering om ytterligare en studiegrupp
att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
Kassören Sven-Olof Gahnström redogjorde för föreningens ekonomi och noterade att för
verksamhetsåret var det budgeterat en förlust på 3 545 kronor. Resultatet blev dock lite sämre
och slutade med ett underskott på 5 235 kronor, Därmed lades även den ekonomiska
berättelsen med godkännande till handlingarna.
Revisionsberättelsen upplästes av revisorn 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.

att fastställa verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkning samt
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Beslutet antogs enhälligt.
8.

Val:

· a) till ordförande för 1 år omvaldes Urban Johansson
· b) till ordinarie styrelseledamöter för 2 år omvaldes Ann-Marie Alfredsson och nyvaldes Bo
Ragell.

9.

till revisorer för 1 år omvaldes Olle Olsson och nyvaldes Sven-Olof Gahnström.

10.

till redaktör och ansvarig utgivare för Anbladet för 1 år omvaldes Urban Johansson samt
valdes som redaktör för föreningens hemsida, Björn Bergström.

11.

till valberedning omvaldes Allan Fahlström och Hans Callersjö

12.

Medlemsavgift för 2017: Styrelsen föreslog oförändrade avgifter d v s 200 kronor per år och
medlem samt att familjemedlemsavgiften förblir 50 kronor per år.
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Urban presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Föredrag i mars av Urban Johansson, Människor jag mött i arkiven
Släktforskningens dag den 18 mars i samarbete med Stadsbiblioteket
Försommarträff maj/juni med Blidö hembygdsförening
Mingelträff i oktober på temat sjöfolk möjligen i samarbete med föreningen
allmogebåtar
Från Olle Olsson, Allan Fahlström och Jan-Olof Ivarsson inkom förslag att vi bör försöka göra något
arrangemang i samarbeta med föreningen Norden med inriktning på alla de som har rötter på andra
sidan östersjön samt att till någon träff bjuda in Kjell Åhlander för att hålla ett föredrag om Laga
Skifte, samt att väcka liv i våra anbytarträffar.
13.

Verksamhetsplan för 2016:

·
·
·
·

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.
14. Budget för 2017 :
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag
att godkänna föreslagen budget som beräknas bli en vinst med 2 100 kronor.
15. Avslutning:

Urban tackade de närvarande medlemmarna och avslutade mötet.

Norrtälje den 26 februari 2017

_______________________
Willy Menander

_______________________
Urban Johansson

mötessekreterare

mötesordförande

Justeras

_______________________
Leif Eriksson

_______________________
Ingvar Björklund
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