Protokoll fört vid årsmöte för Släktforskarna i Norrköping (SiN)
Tid
2012-03-08 kl 18.00
Plats
Hemgården, Saltängsgatan 7, Norrköping
Närvarande 54 medlemmar, inklusive ordförande Olov Granberg, enligt bilaga.
-----------------------Kvällen inleddes av författaren Tomas Risbecker, som berättade om sin bok Tack general.
Efter paus med kaffe och smörgås vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar.
----------------------1. Föreningens ordförande Olov Granberg hälsade alla välkomna, berättade kort om ett
framgångsrikt verksamhetsår 2011 samt öppnade mötet.
2. Till att leda årsmötet valdes Sune Johansson, som tackade för förtroendet.
3. Till sekreterare valdes Siw Rosenqvist.
4. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Christina Grundel Carlsson och Ulla-Britt
Granberg.
5. Dagordningen godkändes.
6. Årsmötet godkände att mötet blivit behörigen utlyst.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse har utsänts tillsammans med kallelse till mötet.
Mötesordförande och kassör Tony Eriksson redogjorde kortfattat för innehållet.
Beslutades att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna liksom balans- och
resultaträkningen samt att årets resultat disponeras i ny räkning för år 2012.
8. Revisorernas berättelse föredrogs av ordinarie revisor Karl Jerlock. Första delen avsåg
föreningens ordinarie verksamhet, andra delen Släktforskardagarna 2011 och där
tillstyrktes att en föreningsjurist prövar projektgruppens handläggning för att undvika
en jävsituation. Beslutades lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
9. Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
10. Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för 2013. Beslutades i enlighet med styrelsens
förslag om oförändrad årsavgift på 180 kr.
11. Olov Granberg redogjorde muntligt för 2012 års verksamhetsplan, bland annat en resa
till Krigsarkivet och Kungliga Biblioteket, torsdagsaktiviteter, ett stormöte i höst och
pågående och planerade utbildningar. Budget för 2012 fanns tillgänglig i lokalen.
Föredragen verksamhetsplan och budget för 2012 godkändes.
12. En motion förelåg. Att styrelsen skall se över föreningens stadgar i samråd med
Sveriges Släktforskarförbund. Styrelsen har tillstyrkt motionen. Förslag kan lämnas av
medlemmarna. Beslutades att styrelsen får uppdraget.

13. Till ordförande på ett år valdes Olov Granberg.
14. Beslutades att antalet ledamöter i styrelsen förblir oförändrat sex (6) ordinarie
ledamöter förutom ordförande samt tre (3) suppleanter.
15. Till ordinarie styrelseledamöter på två år valdes
Siw Rosenqvist, omval
Jörgen Hagström, nyval
Börje Augustsson, nyval
Till suppleant på två år valdes
Johan Lundqvist, nyval
Till suppleanter på ett år valdes
Göran Weber, omval
Birgitta Wadström, nyval
16. Till revisorer på ett år valdes
Karl Jerlock, omval
Brita Ehlert, nyval
Till revisorssuppleanter på ett år valdes
Majstin Salneby, nyval
Ann-Christine Johansson, nyval
17. Antalet ledamöter i valberedningen fastställdes till tre (3).
18. Till valberedning på ett år valdes
Lars Svensson, sammankallande, omval
Claes Nyberg, omval
Christel Bonnevier, omval
19. Övriga ärenden. Göran Weber efterlyste vältaligt fler frivilliga arbetsinsatser.
På fråga om ungdomsprojektet redogjorde Olov Granberg för arbetet hittills och planer
för hösten. Indexering föreslogs som en arbetsuppgift inom ungdomsprojektet.
Ett annat förslag var att bilda små arbetsgrupper inom föreningen för att engagera fler.
För att undvika alla misstankar om oegentligheter redogjorde Lars Bergsten tydligt för
hur projektgruppen agerat för att undvika en jävsituation.
20. Olov Granberg tackade mötesordförande, som i sin tur önskade lycka till. Mötet
avslutades.
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