
Protokoll från styrelsemöte den 12 februari 2017 på Rydsgårdshus i Rydsgård

Närvarande : Johan Wedberg, Catarina Lindskog, Åsa Bergström, Anita Nilsson, Kenth 
Arvidsson, Jan-Åke Fischer, Göran Hansson, Jan Nilsson, Lennart Hansson, Christina Goede 
(via telefon), Helena Balksäter och Gunilla Giertz
Då Johanna Norrman och Lars-Erik Hultgren inte var närvarande utsågs Jan Nilsson och 
Lennart Hansson att ersätta dom i styrelsen under dagens möte.

§ 1 Ordförande Johan Wedberg hälsade de nya styrelsemedlemmarna Gunilla och Helena  
 välkomna till släktföreningen och öppnade därefter mötet.

§ 2 Dagordningen upplästes och godkändes.

§ 3 Protokoll från styrelsemötet 9 oktober 2016 upplästes och lades till handlingarna.

§ 4 Protokoll från årsmötet 2016 upplästes och lades till handlingarna.
 
§ 5 Protokoll från konstituerande styrelsemötet den 9 oktober 2016 upplästes och lades till  
 handlingarna.

§ 6 Verksamhetsberättelsen för 2016 upplästes och godkändes.

§ 7 Avlidna
 1606:0 Yngve Larsson Lund  161125

§ 8 Inga födda har kommit till föreningens kännedom.

§ 9 Kassarapport: 65 222,80 kr.

§ 10 Årsmötesdagen för 2017 beslutades till den 23 september.
 Följande tre förslag till plats för årsmöte 2017 framlades av årsmötesgruppen:  
 Alternativ 1: Råå Värdshus: buffé, kaffe med tårta: ca: 250 kr/pers., lokal max 150  
 personer
 Alternativ 2: Citadellet i Landskrona: buffé, kaffe med tårta, inkl. lokalhyra: 
 ca: 250 kr/pers., barn under 12 år: 100 kr, lokal max 200 st. Finns ej mikrofon, högtalare  
 och storbildsprojektor.
 Alternativ 3: Teckomatorp Folkets Hus: ej servering utan föreningen får själv ordna  
 maten.

 Styrelsen röstade enhälligt för alternativ 2, Citadellet i Landskrona som plats för   
 årsmötet 2017.
 



 Helena ska kolla upp om det finns möjlighet för släktföreningen att få en rundvandring  
 (ca. 1 tim) med guide på Citadellet på eftermiddagen innan årsmötet. 
 Årsmötesgruppen ska undersöka utrustning till årsmötet (mikrofon, högtalare, storbilds- 
 projektor).

 Årsmötet kommer att börja kl. 17.00 med efterföljande middag kl. 18.00.
 
 Eventuella föredrag och underhållning diskuterades och styrelsen ska lägga fram förslag  
 på nästa möte.
  
§ 11 Inkomna motioner
 Inga nya motioner har inkommit. 
 På årsmötet gick motion 1 (ändring av verksamhetsåret) på remiss för vidare behandling  
 av styrelsen. Frågan bordlades till nästa styrelsemöte.
 
§ 12 Övriga frågor
 Åsa informerade om att en Amerika-släkting, 3082:5 Marie Gupta kommer på besök i  
 slutet av februari och att Åsa kommer att guida henne runt i släktens hemtrakter.

 Åsa kom med förslag att som “släktevenemang” cykla “Ringsjön runt” den 3 juni 
 alternativt cykla “Vombsjön runt” i augusti.

 Göran hade som förslag att förlägga 2018 års släktmöte (65-årsjubileum) till 
 Granbacken. Styrelsen ska diskutera detta under hösten 2017.

 Catarina informerade att föreningen har fått släktboken från tryckeriet som pdf för 
 digital användning.

 Efter 27 år i styrelsen utsågs 3387:0 Ingrid Larsson till hedersledamot.

 Frågan om hedersledamot ska betala medlemsavgift alternativ årsmötesmiddag 
 diskuteras på nästa möte.

 Johan informerade att Eva Nilsson från valberedningen kommer att medverka på nästa  
 styrelsemöte.

§ 13 Nästa styrelsemöte blir på Rydsgårdshus den 9 april kl. 12.00. 
 Det beslutades att styrelsemötet därpå blir den 6 augusti kl. 12.00 på Rydsgårdshus.
 Vid dessa tillfällen kommer det att serveras lunch (100 kr) kl. 11.00 till de som önskar.

§ 14 Mötet avslutades. 
 

Vid protokollet Justeras

Catarina Lindskog Johan Wedberg
sekreterare ordförande


