
Protokoll fört vid släktföreningens årsmöte för verksamhetsåret 2014 den 26 september 2015 
på Rydsgårdshus, Rydsgård. Närvarande var 144 ättlingar och släktingar till Helje Mattsson.

§ 1 Vice ordförande Jan-Åke Fischer (3572:0) hälsade alla välkomna till det 62:e årsmötet.

§ 2 Dagordningen upplästes och godkändes.

§ 3 Jan-Åke Fischer valdes till ordförande för mötet.

§ 4 Catarina Lindskog (1992:2) valdes till att skriva dagens protokoll.

§ 5 Till att justera dagens protokoll valdes Lars-Arne Olsson (1717:2) och Göran 
 Pettersson (3579:1).

§ 6 På styrelsemötet den 4 augusti packades 3722 inbjudningar och skickades ut till  
 medlemmarna. Det skickades även ut mail med inbjudan till cirka 200 medlemmar.   
 Årsmötet beslutade att mötet var behörigen kallat.

§ 7  Parentation hölls av Gert Nilsson (3570:0) över de ättlingar som med styrelsens 
 kännedom avlidit. (20 st)
 1293 Yvonné Norrman Lerdala 150101
 1295 Sanne Tufvesson Eslöv 150213
 1582 Gull-Britt Nilsson Ystad 1412xx
 1686 Kurt Erik Fritz Malmö 140530
 1718 Gulli Kristoffersson Veberöd 150413
 1987 Karl-Ingvar Ekvall Skurup 1410xx
 3040 Georg Olsson Veberöd 150728
 3112 John Johansson Veberöd 150302
 3653 Stig Christiansson Ystad 1504xx
 3686:1162 Gudrun Gregervik Lund 1507xx
 3736 Bertil Hansson Bunkeflostrand 141201
 3898 Siv Svensson Veberöd 150308
 3993 Stig Helge Persson Malmö 1412xx
 4286 Maj-Britt Bennet Stocksund 140830
 4539 Elsa Ascard Sövde 141201
 4544 Inga Ascard Sjöbo 150220
 5254 Margit Tollmar Nässjö 140601
 7046 Inger Addis Eklund Malmö 150131
 7515 Alvar Persson Visby 140603
 7829 Ing-Britt Månsson S. Sandby 141002
 



§ 8 Följande nyfödda ättlingar hälsades välkomna (10 st)
 1300:11112 Lykke Nilsson Wiberg 140924
 1300:5211 Hedvig Vesterlund 150301
 1553:22 Lo Malmquist 140516
 1994:12 Dagny Alm 141004
 3526:11 Leo Åke Alquist 140826
 3861:12 Sofia Emma Viktoria Davinski 150603
 4291:22 Lisa Marianne Bennet 140427
 5244:22 Hugo Kingsepp 140211
 5356:111 Olof Erik Ben Hofwing 150802
 7175:21 Ebbe Rundgren 150112

§ 9 Årsmötesprotokollet för 2014 upplästes och godkändes.

§ 10 Verksamhetsberättelsen för 2014 upplästes och godkändes.

§ 11 Kassör Cecilia Andersson (3601:1) redogjorde för föreningens inkomster och utgifter  
 under verksamhetsåret.

§ 12 Revisor Signe Persson (1084:0) läste upp revisorernas berättelse som godkändes av  
 årsmötet.

§ 13 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning.

§ 14 Lars-Erik Hultgren (3856:0) valdes till ordförande för det kommande verksamhetsåret.  
 Ebbe Svensson (3601:0) hade avsagt sig omval som ordförande och styrelseledamot.

§ 15 Val av styrelseledamöter på 2 år.
 I tur att avgå var Cecilia Andersson, Jan-Åke Fischer, Kenth Arvidsson (4455:0) och  
 Johanna  Norrman (1294:3). Avsägelse hade inkommit från Cecilia Andersson och 
 Conrad Hansson (7175:0). Till styrelseledamot på 2 år valdes Åsa Bergström (3573:2).  
 Till styrelseledamot på 1 år valdes Johan Wedberg (4143:3). Jan-Åke Fischer, Kenth  
 Arvidsson och Johanna Norrman omvaldes.

§ 16 Val av styrelsesuppleanter på 2 år.
 I tur att avgå var Cecilia Wedberg (4144:0), Lars-Erik Hultgren, Jan Nilsson (4141:0)  
 och Anita Nilsson (3545:0). Avsägelse hade inkommit från Cecilia Wedberg. 
 Till styrelsesuppleanter på 2 år valdes Hanna Pierre-Nilsson (3573:11) och Anna 
 Pettersson (3579:11). Till styrelsesuppleant på 1 år valdes Christina Goede (5025:1).  
 Jan Nilsson och Anita Nilsson omvaldes.

§ 17 Till revisorer på 1 år valdes Signe Persson och Cecilia Wedberg.

§ 18 Till revisorsuppleanter på 1 år omvaldes Mona Bergman-Håkansson (1300:62) och 
 Per Nilsson (4445:1).

§ 19 Till valberedningen valdes Lennart Jönsson (3579:0) till sammankallande, Eva Nilsson  
 (3573:1) och Ylva Norrman (1294:0). Årsmötet beslutade att det ska vara 3 personer i  
 valberedningen.



§ 20  Två motioner inkomna 2014 har behandlats under verksamhetsåret.
 
 Motion 1 (Gert Nilsson, 2014): Möjligheter att göra utskick/inbjudan på alternativ sätt  
 för att få ner kostnaderna för detta. Exempelvis skicka inbjudan via mail.

 Styrelsen beslutade 150510 att föreslå årsmötet att kallelse till årsmöte sker årligen via  
 mail eller brev till de som har medverkat vid årsmötena eller betalt medlemsavgift någon  
 gång under de senaste tio åren. De som har uppgivit sin mail-adress får kallelsen via   
 denna. Kallelsen kommer även att finnas på hemsidan, facebook och övriga sociala 
 medier. Vart femte år, vid fem- och tio-årsjubileum, sker ett större utskick till alla med-
 lemmar då adressregistret även uppdateras.  

 Motion 2 (Gert Nilsson, 2014): Eventuell ändring av stadgarna där även sambor lik-
 ställs med make/maka vad gäller medlemskap i släktföreningen. Kan aktiva ingifta 
 medlemmar behålla sitt medlemskap vid en skilsmässa? 

 Styrelsen beslutade 150510 att föreslå årsmötet att sambo ej ska räknas som medlem i  
 föreningen. Vid skilsmässa upphör medlemskapet för ingift make/maka. 

 Motion 3 (Gert Nilsson, 2015): “... släktmötet/årsmötet beslutar att eventuell lokal-
 kostnad i samband med styrelsens sammanträden skall betalas av släktföreningen”. 

 Styrelsen beslutade 150802 att föreslå årsmötet att föreningen står för eventuell lokal-
 kostnad vid styrelsemöte till ett maxbelopp av 1000 kr/möte.

 Årsmötet godkände samtliga tre styrelsebeslut av motionerna.

§ 21 Årsavgiften för medlem blir oförändrad 100 kronor. 

§ 22 Efter diskussioner om kostnadsersättningen till presidiet förblev detta oförändrat, 1000  
 kronor till ordförande, kassör, sekreterare och registeransvarig. Till vice ordförande,  
 vice sekreterare och webbansvarig utgår 500 kronor. 

§ 23 Åsa Bergström informerade om att en amerikansk släkting, Martin Johnsson (7297:3)  
 och hans fästmö Rachel Knutson kommer att gifta sig i Everlövs kyrka på midsommar-
 afton 2016. De skulle väldigt gärna vilja träffa så många släktingar som möjligt i sam-
 band med detta och föreslog en sammankomst på söndagen den 26 juni. Styrelsen kom-  
 mer under våren att diskutera hur detta ska ske och återkommer via mail och hemsida.

 Gert-Åke Carlsson (5291:0) framförde ett tack till Åsa Bergström och Catarina Lindskog  
 för den fina sammanställningen av släktens gravförteckning på Everlövs kyrka.

 Sekreteraren läste upp hälsningar från hedersledamöterna Nils-Yngve Herrström (3066:0),  
 Bodil Bramer (4207:0) och May-Inger Bidsell (1733:0), som tyvärr inte kunde närvara.

 Vice ordförande avtackade Cecilia Andersson och Conrad Hansson för deras stora 
 engagemang i släktföreningen med varsin blombukett. Tyvärr kunde inte avgående ord-
 förande Ebbe Svensson närvara. En hälsning skickades från årsmötet till honom.

 Sekreteraren informerade om att släktböckerna snart är slut så om någon vill köpa en så  
 går detta bra under kvällen.



§ 24 Mötesordförande tackade alla närvarande släktingar och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet 

Catarina Lindskog 
sekreterare

Justeras

Jan-Åke Fischer Lars-Arne Olsson Göran Pettersson

Sammanfattning av dagens aktiviteter
Dagens aktiviteter började klockan ett på Rödde Museum där Inger Blennow (3350:0) och 
hennes kollegor tog emot och guidade runt ett hundratal släktingar på gården. Åsa Bergström, 
Eva Nilsson och Barbro Hultgren (3856:0) stod för fika i de gamla stallarna.

Klockan 14.30 hölls en andakt i Everlövs kyrka av Gert Nilsson där 106 släktingar hade 
mött upp. Kantor Kaj Wirenbok spelade under andakten. Under sommaren har Åsa Bergström 
gjort en sammanställning av släktens gravar och det gavs möjlighet att få ta del av denna efter 
andakten. 

Under kvällen höll Mauritz Larsson (3861:0) ett intressant föredrag om sina farföräldrar 
och deras stora familj. För kvällens underhållning stod Marie Andersson och Karin Lindskog-
Jönsson. Vi fick också höra Carl-Gustav Jönsson (1704:0) sjunga en visa ackompanjerad av 
kantor Kaj Wirenbok. 

Fyra böcker skänkta till släktföreningen av Anna-Stina Hultgren-Lööw (3857:0) auktion-
erades ut under kvällen. Även det tradionella lotteriet hölls under kvällen.

Under kvällen uppvaktades styrelseledamöterna Ebbe Svensson, Lars-Erik Hultgren, Åsa 
Bergström och Anita Nilsson, som fyllt jämnt sedan förra årsmötet. 

Anna-Stina Hultgren-Lööw, Eva Nilsson, Åsa Bergström, Ingrid Nilsson (3573:0) och 
Göran Hansson (7169:0) visade upp sina vackra häradsdräkter med en förhoppning om att få 
se fler släktingar klädda i häradsdräkt nästa år.

Tack till alla som bidrog till att göra detta årsmötet till en trevlig och minnesvärd dag.


