
Protokoll från styrelsemöte den 6 augusti 2017 på Rydsgårdshus i Rydsgård

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

§ 1 Ordförande Johan Wedberg hälsade välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Dagordningen upplästes och godkändes.

§ 3 Protokoll från styrelsemötet den 9 april upplästes och lades till handlingarna.
 
§ 4 Avlidna
 1297:0 Ethel Olsson  Kivik  170327
 3350:0 Jan Blennow  Everlöv 170602
 3777:0 Ester Palmkvist Malmö  160507

§ 5 Födda
 1294:12 Elvi Rita Elsa Marklén 170608

§ 6 Kassarapport: 65 360,80 kr.

§ 7 Planering av årsmöte 2017
 Agenda:
 15.00 Samling för de i styrelsen som är engagerade i kvällens arrangemang
 16.00 Samling i konferenslokal med bokbord 
  + ev. föredrag om släktforskning genom DNA (Johan)
 17.00 Årsmöte
 18.00 Middag
 Värdar 2017: Helena och Lars-Erik

 Bokbord:  Johan har köpt in böcker som berör släkten och dessa kommer att finnas  
  till försäljning. Släktboken och Anna-Stina Hultgren Lööw’s bok “Mors  
  vävnader och handarbeten ...” kommer att finnas till försäljning. 
  Böcker som berör släkten, som finns i Föreningens ägo, kommer att 
  finnas för visning.
 Möteslokal: konferenslokal: kostnad 2000 kr, vatten kommer att finnas under mötet, 
  storbildsprojektor finns, toalett finns på plan 1, handikapphiss finns,
  dryckesbiljetter finns till försäljning i receptionen, 
   



  Utskick via mail/brev: Post (ca 400) + mail (ca 300) = ca 700 inbjudningar
  Lotteri/vinster: Jan-Åke och Anna ansvarar för lotteri och vinster, lottpris 5 kr/st
     Jan-Åke kollar om det finns eventuella sponsorer till lotteriet
  Personliga inbjudningar: Catarina
  Annonsering på hemsida: Johan,  facebook: Åsa
  Deltagarlista (3 ex): Catarina och Helena
  Förteckning över födda/avlidna under året: Catarina
  Blommor till graven: Lennart
  Blommor till avtackning: Johan (3 st)
  Stryka band: Helena
  Namnskyltar: Catarina
  Röstsedlar: Catarina

§ 8 Valberedningen var inte närvarande så information om deras arbete kunde inte ges.
 
§ 9 Årsmötesplats 2018
 Förslag på lokal:  Eriksgården, Sjöbo
  Anderslövs Gästis
  Granbacken
  Åkersberga, Höör
 Diskussioner kring eventuell musik och arrangemang diskuteras vidare på nästa 
 styrelsemöte.

§ 10 Övriga frågor
 Johan informerade om att de som vill ha personlig inloggning till registret kontaktar  
 honom.

 Göran kollar upp eventuell flagga med föreningens logo.

 Lars-Erik tackade alla för det uppskattade arrangemanget kring bröllopet i Rödde 
 midsommarafton 2016.

 Årsmötet får ta beslut om Motion 1, som behandlades på årsmötet 2016 och åter-
 remitterades till styrelsen, ska vidarebearbetas av styrelsen.

§ 11 Mötet avslutades. 
 

Vid protokollet Justeras

Catarina Lindskog Johan Wedberg
sekreterare ordförande


