
  
 

  

Protokoll från styrelsemöte den 9 april 2017 på Rydsgårdshus i Rydsgård. 

 

Närvarande: Johan Wedberg, ordf., Heléna Balksäter sekr., Jan-Åke Fischer, Anita Nilsson, 

Lennart Hansson, Kenth Arvidsson, Jan Nilsson, Göran Hansson, Hanna Pierre-Nilsson 

 

Eva Nilsson, valberedningen  

 

På grund av hög frånvaro är samtliga närvarande styrelseledamöter ordinarie idag och därmed 

också röstberättigade.  

 

 

§ 1  Ordföranden hälsade samtliga närvarande välkomna och öppnade därmed mötet.  

 

§ 2  Dagordningen upplästes och godkändes. 

 

§ 3  Protokollet från styrelsemötet den 12 februari 2017 upplästes och lades till 

handlingarna. 

 

§ 4  Inga avlidna släktingar har kommit till föreningens kännedom. 

 

§ 5  En ny släktmedlem föddes 17 december 2016- Hilding (Andreasson) son till Anna 

Nilsson, släktnummer 3573:3 

 

§ 6  Då kassören ej är närvarande vid dagens styrelsemöte, utgår vi från kassarapporten vid 

förra styrelsemötet 12 februari, då behållningen var 65 222, 80 kronor. 

 

§ 7  Planering av släktmöte 2017: 

 Heléna har haft mejlkontakt och ett möte med Citadellet i Landskrona och diskuterat 

igenom förutsättningarna för släktmötet. Det som överenskommits var: Kall buffé, 

öl/vatten, kaffe o kaka för ca 250 kronor. Därutöver kunde vi boka en guidad tur i 

slottet. En offert har lämnats, på totalt 386 kr/person för mat och dryck och 80 kr/person 

för den guidade turen. Heléna har kontaktat Citadellet för att ta reda på varför priset i 

offerten låg långt över det som överenskommits. Citadellet har då svarat att dryck, kaffe 

och kaka inte ingick i priset. En uppgift som inte framkommit tidigare. Parterna har 

uppenbarligen haft olika uppfattning om vad som skulle ingå i priset.  

  

Styrelsen diskuterar hur vi ska ställa oss till den uppkomna situationen. Vi kommer 

överens om att Jan-Åke kollar med Östarp vilket pris de kan erbjuda och därefter 

eventuellt kontakta Citadellet för att jämföra priserna. Jan-Åke ska återkoppla till 

Heléna om det blir aktuellt att avboka Citadellet. Det ska göras senast 15 april och 

kommer att göras skriftligen (via mejl). 

 



  
 

Om ny plats för årsmötet ska tas fram får detta lösas genom telefonmöte mellan Jan-

Åke, Göran, Heléna och Johan. 

 

Styrelsen ger Johan, Jan-Åke, Göran och Heléna i uppdrag att besluta om Citadellet 

skall avbokas och i så fall ta fram ny plats för årsmötet.  

 

§ 8  Inga motioner har inkommit till styrelsen. 

 

§ 9  Övriga frågor  

Hanna ansvarar för att adressregistret är uppdaterat till nästa styrelsemöte, 6 augusti. 

Etiketter till de som ska få inbjudan via vanligt brev skall också vara klara då. Vi siktar 

på att lägga inbjudningarna i kuvert efter styrelsemötet. Eva Nilsson och Heléna har 

erbjudits sig att hjälpa till. Fler behövs och det är bra om så många som möjligt kan 

stanna kvar en stund efter mötet.   

 

Åsa Bergström avsagt sig sitt styrelseuppdrag efter årsmötet 2017, hon har meddelat 

ordförande 8 april 

  

Kenth Arvidsson avsagt sig omval 2017 

 

Eva Nilsson ställer frågan om de som är suppleanter vill bli ordinarie ledamöter. 

Suppleanter kontaktar Eva snarast via mejl 

 

Eva kontakt Gert-Åke Karlsson och frågar om han kan ingå i valberedningen. Ebbe 

Svensson har avgått. 

 

Förfrågan om intresse för styrelseuppdrag och valberedningen läggs på föreningens 

Facebooksida. 

 

§ 10  Nästa styrelsemöte hålls på Rydsgårdshus, söndag 6 augusti kl.12.00. Ingen mat kan 

serveras den dagen, endast kaffe och smörgås.  

 

§ 11 Mötets avslutades 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

Heléna Balksäter Johan Wedberg 

vice sekreterare ordförande 

 


