
 

Protokoll fört vid årsmöte för Släktforskarna i Norrköping. 

 
Tid: 2010-03-05 kl 18.00   
Plats: Kungsgårdsgymnasiet   
Närvarande Förutom ordföranden, Owe Norberg,  

58 medlemmar enligt bilaga till original protokollet. 
 

 
– – – – – – – – – – – – – – 

Föreningens ordförande Owe Norberg inledde årsmötet med en tillbakablick på 
det gångna verksamhetsåret och noterade att föreningen idag har 231 

betalande medlemmar (159 vid förra årets årsmöte). Ordförande framförde 

Styrelsen tack till föreningens medlemmar för visat förtroende. Vidare 
framförde ordförande tack till alla medlemmar, funktionärer, värdar och 

utbildare för att man på många olika sätt ställt upp för att utveckla föreningen 

under verksamhetsåret.  Ett speciellt tack riktades till alla sponsorer och givare 

som på olika sätt hjälpt föreningen under det gångna verksamhetsåret. 
Ordförande framförde också tack till Styrelsen för nedlagt engagemang, hårt 

arbete, uppoffring av många slag och personliga ekonomiska bidrag under det 

gångna året. 
 – – – – – – – – – – – – – - 

1. Föreningens ordförande Owe Norberg öppnade mötet och hälsade 

alla hjärtligt välkomna. 

 
2. Till att leda årsmötet valdes Kurt Bengtsson. 

 

3. Till sekreterare valdes Lars Söderholm. 

 
4. Som justerare valde årsmötet Karl Jerlock samt Jörgen Andersson. 

 

5. Årsmötet godkände att kallelsen hade utgått enligt stadgarna. 

 
6. Förelagd dagordning godkändes. 

 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning redovisades 

och kommenterades av Owe Norberg.  

 
8. Revisorernas berättelse upplästes av ordinarie revisorn Marianne 

Andersson och godkändes av årsmötet. 

 

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 
 

10. Inga förslag från styrelsen förelåg. 
 

11. Inga motioner hade inkommit. 
 

12. Verksamhetsplan samt budget för år 2010 redovisades, 
kommenterades av Owe Norberg samt fastställdes av årsmötet. 
 

13. Årsavgiften förslogs att höjas, verksamhetsåret 2011, till 140 kr per 
medlem samt för ungdom under 18 år till 70 kr. Från 1 september 

2010 till 70 kr för året ut samt från 1 november 140 kr året ut och 

hela 2011. Mötet godkände förslaget. 
 

14. Antalet styrelse medlemmar föreslogs vara oförändrat, ordförande, 

sex(6) ordinarie styrelsemedlemmar samt tre (3) styrelse-

suppleanter, vilket fastställdes av mötet. 



 

 

15. Till ordförande på ett år valde mötet:  

Owe Norberg. 
 

16. Sedan förra årsmötet är följande ordinarie ledamöter valda på 2 år:  

 

Jan Ekerman  2009 2010 
Lars Söderholm  2009 2010 

Christina Grundel Carlsson 2009 2010 
 

Till nya ordinarie ledamöter valde mötet: 
Siw Rosenqvist  nyval 2010 2011 

Johan Lundqvist  nyval 2010 2011 

Christer Lindehoff nyval 2010 2011 

 
17. Till suppleanter på ett år valde mötet: 

Olof Granberg  omval 2010 

Lars Svensson  nyval 2010 

Börje Augustsson nyval 2010 
 

18. Till revisorer på ett år valde mötet: 

Karl Jerlock  nyval 2010 

Nils-Erik Johansson omval  2010 
 

19. Till revisorssuppleant på ett år valde mötet: 

Brita Ehlert  nyval 2010 

 

20. Till valberedning på ett år valde årsmötet: 
Sammankallande  

Inger Malmqvist Norberg nyval 2010 

Lars Johansson  nyval 2010 

Ingemar Nygren  nyval 2010 
 

21. Inga övriga frågor ställdes. 

 

22. Mötet avslutades av mötesordföranden Kurt Bengtsson, som 
tackade mötesdeltagarna för ett positivt engagemang i årsmötet. 

 

23. Efter mötesförhandlingarna berättade Sveriges Släktforskarförbunds 

ordförande Barbro Stålheim på ett initierat och medryckande sätt 

om förbundets verksamhet, aktiviteter och medlemsförmåner.  
 

 

 

Lars Söderholm   Kurt Bengtsson 
sekreterare   ordförande 

 

 

Justeras: 
 

 

Jörgen Andersson  Karl Jerlock 


