
Protokoll från styrelsemöte den 14 februari 2016 i Hardeberga klubblokal

Närvarande : Lars-Erik Hultgren, Catarina Lindskog, Åsa Bergström, Johan Wedberg, Kenth 
Arvidsson, Jan-Åke Fischer, Ann Pettersson, Johanna Norrman, Göran Hansson, Lennart 
Hansson, Anita Nilsson, Hanna Pierre-Nilsson, Anna Pettersson, Christina Goede, Cecilia  
Wedberg (revisor), Lennart Jönsson (valberedning) och Eva Nilsson (valberedning)
Då Ingrid Larsson inte var närvarande utsågs Lennart Hansson att ta hennes plats i styrelsen 
under dagens möte.

§ 1 Ordförande Lars-Erik Hultgren hälsade de nya styrelsemedlemmarna välkomna. Han  
 tackade Anna, Ann och Jan-Åke för fika och lokal för styrelsemötet. Han lämnade över  
 till Johan att sitta som mötesordförande och Johan öppnade därpå mötet.

§ 2 Dagordningen upplästes och godkändes.

§ 3 Protokoll från styrelsemötet 2 augusti 2015 upplästes och lades till handlingarna.

§ 4 Protokoll från årsmötet 2015 upplästes.
 Justering:
 § 6: “På styrelsemötet den 2 augusti ...”

 Önskemål om förtydligande av protokollet:
 § 15: “... Till styrelseledamot på 2 år valdes Åsa Bergström (3573:2). Jan-Åke Fischer,  
 Kenth Arvidsson och Johanna Norrman omvaldes på 2 år. Fyllnadsval på 1 år valdes  
 Johan Wedberg (4143:3).”

 § 16: “... Till styrelsesuppleanter på 2 år valdes Hanna Pierre-Nilsson (3573:11) och  
 Anna Pettersson (3579:11). Jan Nilsson och Anita Nilsson omvaldes på 2 år. 
 Fyllnadsval på 1 år valdes Christina Goede (5025:1).”

 § 20: “En motion inkommen under 2015 har behandlats.
          Motion 3 (Gert Nilsson, 2015): ...”

§ 5 Protokoll från konstituerande styrelsemötet den 18 oktober 2015 upplästes.
 Då oklarheter rådde kring vem som ska godkänna detta protokoll skedde röstning på  
 följande alternativ:
 Alternativ 1: Godkännande av justeringsperson och föreningsordförande.
 Alternativ 2: Godkännande av justeringsperson och mötesordförande.
 Alternativ 3: Godkännande av justeringsperson.
 Efter röstning med följande utslag; alternativ 1 med 3 röster, alternativ 2 med 2 röster  
 och alternativ 3 med 4 röster, beslutade styrelsen att alternativ 3 ska fortsättningsvis  
 vara det gällande vid godkännandet av det konstituerande styrelsemötet. 
 Protokollet från det konstituerande styrelsemötet den 18 oktober 2015 lades till handlingarna.



§ 6 Verksamhetsberättelsen för 2015 upplästes och godkändes.

§ 7 Inga avlidna har kommit till föreningens kännedom.

§ 8 Inga födda har kommit till föreningens kännedom.

§ 9 Kassarapport: 24 945 kr.

§ 10 Årsmötesdagen för 2016 beslutades till den 24 september.
 Följande två förslag till plats för årsmöte 2016 framlades av årsmötesgruppen:
 Alternativ 1: Röstånga Gästis: varmrätt med dryck, kaffe med tårta: 250 kr/pers.
 Alternativ 2: Granbacken i Löberöd: förrätt, varmrätt, fritt kaffe, inkl. hyra: 265 kr/pers.
 Matsedlar till båda alternativen redovisas på nästa styrelsemöte.
 Båda alternativen har kapacitet att ta emot mer än 250 gäster om det skulle behövas.
 Kenth och Göran preliminärbokar båda alternativen. 

§ 11 Inkommen motion från Gert Nilsson (3 oktober 2015)
 Motion angående ändring av stadgar vad gäller ålder för rösträtt i föreningen som enligt  
 nuvarande stadgar är 21 år. Ska det vara myndighetsålder 18 år eller som vid kyrkoval  
 16 år?
 
§ 12 Övriga frågor

 Jan-Åke meddelade att Hardeberga BK hyr ut sin klubblokal till vår förening för 
 250 kr/tillfälle. Detta belopp godkändes av styrelsen.

 Styrelsen godkände förslag från Åsa om att en blomma för 250 kronor ska skickas som  
 tack till Malin Helmker, som stod för sången i Everlövs kyrka vid årsmötet 2015.

 Önskemål om förklaring av hur man utläser släktboken har inkommit. Åsa ska prata  
 med Gert-Åke Carlsson om han kan skriva en beskrivning av hur släktboken är 
 uppbyggd kring släktförhållandena, som sedan kan publiceras på hemsidan.

 Frågan om huruvida släktföreningen ska betala för hedersmedlems mat på årsmöte 
 diskuterades. Efter röstning med 5 röster för och 3 röster emot beslutades att föreningen  
 betalar hedersmedlems mat vid årsmöte.

 Frågan om utnämnande av hedersledamot efter mer än 10 års styrelsearbete diskuterades.  
 Frågan bordlades till nästa styrelsemöte. 

 Christina redogjorde för sin undersökning om hur andra släktföreningar arbetar och   
 kunde konstatera att vi är en aktiv förening i jämförelse med dessa. (Se bilaga 1.)
 
 Christina föreslog att försöka skapa lokala släkföreningar för de släktingar som bor 
 längre upp i landet och har svårt att medverka på årsmötet pga. avståndet till Skåne.

 Eva Nilsson från valberedningen informerade om valberedningens arbete i en förening.  
 (Se bilaga 2.) 
 Styrelsen gav valberedningen i uppgift att komma med förslag på stadgeändring   
 angående valberedningens utformning.



 Catarina redovisade de reviderade stadgarna från 1954 och 1970 som godkändes av  
 styrelsen. De nya reviderade stadgarna kommer att läggas upp på hemsidan.

 Förslag om stadgeändring av verksamhetsåret diskuteras på nästa styrelsemöte.
 
 Avsägelse till omval har inkommit från Ingrid Larsson.

§ 13 Nästa styrelsemöte kommer att arrangeras av Göran Hansson, Åsa Bergström och Anita  
 Nilsson i Hardeberga söndagen den 10 april eller den 24 april klockan 13.00. Jan-Åke  
 återkommer med datum. 

§ 14 Mötet avslutades. 
 

Vid protokollet Justeras

Catarina Lindskog Johan Wedberg
sekreterare v. ordförande



     Februari 2016 
   

Hur arbetar andra släktföreningar och vad gör de för att enga-
gera yngre? 

Inledning 
På initiativ av ordförande i släktföreningen Helje Mattsson har undertecknad tagit kontakt 
med ett antal släktföreningar. Syftet var att få uppslag till ny verksamhet samt höra hur de 
arbetar för att engagera yngre medlemmar. Urvalet har varit de föreningar som valt att lägga 
upp en länk på hemsidan Rötter. Av 12 föreningar, så svarade 5 stycken. Dessa är: 
 

 Erik Jonsson-släkten från Fageråsen (4200 medl.), http://www.nollfemfyra.com/erik/ 
 Sahlinska släktföreningen (ca 5000 medlemmar), www.sahlinska.se 
 Sjöstedska släktföreningen (ca 4600 medlemmar), http://www.sjostedtska.se/gem/ 
 Släktföreningen Brandberg (oklart medlemsantal), http://www.brandberg.org/ 
 Släktföreningen Thorburn-Macfie (ca 200 medlemmar), http://www.thorburn-

macfie.se/Frank/index.htm 
 
I bilaga 1 finns det mail/de frågor som skickades till föreningarna. 

Aktiviteter 
Aktivitetsnivån varierar stort mellan föreningarna. En förening uppger att de i stort sett bara 
har en hemsida (Brandbergen), medan andra är mycket aktiva. 
 
Släktträffar 
De tillfrågade föreningarna har släktträffar vartannat, vart tredje respektive vart femte år (allt-
så inte årligen). Samtliga föreningar uppger att de har likartade möten som vår förening (Be-
sök kyrka, föredrag om gemensamma förfäder/släktmedlemmar, lunch alt middag och släkt-
stämma, lotteri). 
 
Uppskattade aktiviteter i samband med släktträffar har varit bussutflykter i hembygden. En 
förening uppger att de haft “skärmutställningar” med olika teman, t.ex. släkttavlor över släk-
tens olika grenar eller bilder från en persons liv, vilket varit uppskattat.  
 
En förening (Erik Jonsson) uppger att de försöker få in släktforskning som en programpunkt 
på släktträffarna. Alla medlemmar har erbjudits att få släktregistrets GEDcom-fil/Min Släkt-
arkiv men intresset har hitintills varit ”lite svalt”. Föreningen kommer under 2016 ha en pro-
grampunkt kallad ”Släktforskning – enklare än Du tror”, där man får lära sig grunderna i 
släktforskning på 30 minuter. Här ger de också tipset att kolla med Arkiv Digital1 om de kan 
ställa upp på att erbjuda ett gratisabonnemang typ lördag-söndag i samband med en släktträff 
där deltagarna/medlemmarna kan ta del av tjänsterna. 
 
Släktkrönika, medlemstidning et.c..     
Två av föreningarna har släkttidningar/medlemsblad, som kommer ut 1-2 ggr om året; Släkt-
trumpeten (Sjöstedska släktföreningen) samt Thorburn-Macfies Släktkrönika. Innehållet är 
                                                 
1 http://www.arkivdigital.se/ Arkiv Digital har cirka 59 miljoner färgbilder på kyrkböcker och 
 andra historiska dokument. 
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information från ordförande respektive styrelsen, protokoll från släktstämman, förändringar 
bland medlemmar (statistik, döda/födda), artiklar om hur man släktforskar/geografiska orter 
etc, internationell information (på engelska), artiklar av och om släktingar m.m.  
 
Släktkrönikan är en liten tryckt tidning i A5-format på ca: 30 sidor, som skickas ut med post 
till alla betalande medlemmar en gång om året. Den innehåller några återkommande inslag 
som Kontaktpersoner, Ordförandens Spalt, Medlemsavgifter, Familjenytt(födda, döda, gifta 
samt jubilarer), Ekonomirapport och information om fonderna, men framförallt artiklar, foton 
och notiser från olika medlemmar. Det kan vara allt från reseberättelser, information om per-
soner, platser och föremål med anknytning till släkten. Ett mycket uppskattat och viktigt fo-
rum för föreningen. 
 
Arkivering av dokument m.m. 
Två föreningar uppger att de har samlat, för släkten, relevant material för offentlig arkivering. 
Föreningen Thorburn-Macfie har ett arkiv på Landsarkivet sedan 1960-talet då en enskild 
medlen deponerade släktbrev från 1800-talet. Idag tar släktföreningen in material och föremål 
från medlemmar, som de sedan deponerar. Föreningen skriver: ” Vårt arkiv omfattar ca 20-25 
hyllmeter pappershandlingar av olika format, såsom brev, artiklar, släkthandlingar, foton, tid-
ningar etc. Vi har nu ett pågående projekt att katalogisera allt detta material så att det blir sök-
bart i register både på Landsarkivet och på webben, vilket blir en stor hjälp för de som vill 
släktforska där.”.  Sahlinska släktföreningen har samlat in äldre brevväxling, som de avser 
deponera offentligt. 
 
Släktregister 
Två föreningar ger ut ett släktregister. Thorburn-Macfies uppdaterar och ger ut sin vart tionde 
år. En annan förening uppger att de har svårt att få en gemenskapskänsla eftersom föreningen 
är så stor. De uppger att de tidigare, vart tionde år tryckt upp en släktförteckning, som de upp-
lever har varit viktig för att skapa en gemenskapskänsla, särskilt för de yngre. 

Att engagera yngre 
Samtliga föreningar uppger att de har svårt att engagera yngre och flera uppger att de inte har 
någon lösning. Flera föreningar uppger att de tror att man måste ut på sociala medier. En fö-
rening kommer starta en Facebooksida just för att nå de unga.  
 
Släktföreningen Thorburn-Macfie skriver: ”Vi arbetar också med att aktivera flera medlem-
mar och få ungdomarna intresserade. För att aktivera ungdomar har vi subventionerat med-
lemskap till dess att man fyller 30 år. Det betyder att de utan att betala medlemsavgift kan 
närvara vid släktmöten(dock utan rösträtt). Vi försöker också hitta på lite aktiviteter under 
Släktmötena för ungdomar, som fotbollsturnering, kajak- och segeltävlingar etc.” 

Övriga observationer 
En förening har fonder som föreningen hjälper till att förmedla kontakt till. Fonderna har upp-
rättats som stiftelser av enskilda medlemmar. 
 
Samtliga föreningar har föreningens stadgar på sin hemsida. Många har även valt att lägga ut 
årsberättelser och revisionsberättelser. 
 
Flera har en sk medlemsinloggning på sina hemsidor. Där läggs information som enbart berör 
medlemmar, t.ex. inbjudningar till släktträffar.  



 
Erik Jonsson-släkten har en sökbar databas över sina medlemmar. Databasen är enbart nåbar 
för släktingar med en hänvisning till Personuppgiftslagen, PUL. Här uppger min kontaktper-
son att man som släkting kan beställa filer för att själv kunna ha släktregistret i sin egen dator. 
 
En förening har ett medlemsvapen (jämför släktsymbol/föreningslogotyp), som medlemmarna 
fritt kan använda t.ex. för att pryda brevhuvud, visitkort m.m. Denna nås genom att medlem-
marna kontaktar föreningen och får en fil med logotypen. 
 
Det är mycket vanligt att det på föreningarnas hemsidor har information med forskning om 
släkten. 
 
Enbart en av föreningarna har en engelsk översättning av hemsidan. 
 
/Christina Goede  
 
Bilaga 1. Utskickad mailförfrågan 
 
Mitt namn är Christina Goede. Jag är styrelsemedlem i släktföreningen Helje Mattsson, som har 
verkat sedan 1953 och idag har över 5000 ättlingar som medlemmar. Vi har fått er adress /er 
mailadress genom en sökning på Internet efter släktföreningar. Föreningen säker nu kontakt med 
andra släktföreningar för att få idéer om hur vårt föreningsarbete kan utvecklas. 

 Föreningen Helje Mattssons aktivitet har genom åren främst bestått av att arrangera ett välbe-
sökt årsmöte. Vid årsmötet i maj 2015, så uttryckte den nytillträdde föreningens styrelseordfö-
rande, Lars-Erik Hultgren, målsättningen att föreningsarbetet ska stärkas, främst för att före-
ningens ungdomar ska känna delaktighet men även för att engagera fler. 

Vi söker nu kontakt med er för att höra om ni, i mån av tid, har möjlighet att berätta för oss hur 
er förening bedriver sin verksamhet (helt enkelt, vad ni gör inom föreningen). Vi är i främsta 
rummet intresserade av att höra mer om era erfarenheter kring hur en släktförening kan utveck-
las samt hur ni gör för att engagera de yngre släktingarna. Alla idéer är välkomna! 

De idéer som kommit till undertecknad kommer att sammanställas och presenteras av under-
tecknad på föreningens nästa styrelsemöte i mitten på februari 2016. Styrelsen kommer sedan 
att gå igenom förslagen och bedöma om förslag ska läggas fram i form av motioner på årsmötet 
i maj 2016. Tveka inte att kontakta undertecknad om det är något ni undrar över. 

Helje Mattsson härstammade från Kumlatofta i Skåne. Helje Mattssons släktförening är en ideellt 
driven förening, som bygger på släktskapet till Helje Mattsson, Medlem kan man bli om man 
antingen är ättling till eller ingift. Helje Mattsson-släkten är idag väl utforskad till 1560-talet. 
Vänligen sehttp://www.heljemattsson.se/för mer information om föreningen. 

Ett stort tack på förhand för att ni tagit er tid! 



Valberedningen

Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Valberednings främsta arbetsuppgift 
är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till 
styrelsen, till revisorer samt ledamöter till valberedningen. Det är därför bra om de som sitter 
i valberedningen är aktiva i föreningen, deltar på sammanträden, aktiviteter och andra sam-
mankomster, så de känner till vilka personer och kompetenser som finns.

De ska kontinuerligt studera det som händer i föreningen, hur föreningen utvecklas och om 
det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. Läsa protokoll från styrelsemöten och kanske 
delta på styrelsemötena är två lämpliga metoder. Vissa föreningar har diskussionsforum på 
Internet som kan vara lämpliga för valberedningen att följa. Detta för att vara uppdaterade om 
vilka samtal som förs i föreningen. Att tala med medlemmar och styrelseledamöter om deras 
syn på styrelsens förmåga att leda föreningen är en viktig del av valberedningens arbete.

Årsmötet väljer vilka som ska sitta i valberedningen. Hur många ledamöter samt för hur lång 
mandatperiod de sitter, ska regleras i stadgarna. Utifrån föreningens verksamhet och dess 
behov ska valberedningen söka efter personer som tillsammans utgör en bra representation av 
föreningens medlemmar samt bidrar med kunskaper och erfarenheter till föreningens ledning. 
Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen. 
De ska inte ta order från styrelsen utan arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från före-
ningens medlemmar.

Det underlättar valberedningens arbete om det finns riktlinjer för hur de ska verka i förenin-
gen. De som väljs av årsmötet till att sitta i valberedningen måste ha kännedom om vad det in-
nebär. I många föreningar har valberedningen fler arbetsuppgifter än att ge förslag på person-
er till förtroendeuppdrag. Det kan vara att med styrelsen förbereda årsmötet genom att finna 
lämpliga personer som kan sitta i presidiet: dvs. vara mötesordförande och mötessekreterare. 
Uppdrag för valberedningen kan också vara att komma med förslag på personer till andra 
poster i organisationen, som ledare för olika utskott eller representanter till olika samarbets-
grupper.
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