
Protokoll från styrelsemöte den 8 maj 2016 i Hardeberga klubblokal

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

§ 1 Vice-ordförande Johan hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte och öppnade   
 mötet.

§ 2 Dagordningen upplästes och godkändes.

§ 3 Protokoll från styrelsemötet 14 februari upplästes och lades till handlingarna.

§ 4 Avlidna släktingar
 1748:0 Inger Ottosson 160329
 3835:0 Sven Wegard 160420
 4536:0 Kjell Ascard 160419

§ 5 Födda släktingar
 3387:11 Nova Mikaela Mariann Hallberg 121211
 3387:12 Casper Bo Valentin Hallberg 151013

§ 6 Kassarapport: 52 505 kr.

§ 7 Planering inför släktmötet 2016
 Årets släktmöte blir på Röstånga Gästis den 24 september 2016.
 Menyn kommer att bestå av skånsk fläskfilé med hemlagad bérnaisesås med potatis och  
 grönsaker, lättöl/mineralvatten, kaffe och tårta. 
 Pris: 250 kr/person, barn under 4 år gratis, barn mellan 4 och 12 år halva priset
 Styrelsen beslutade efter röstning att priset för middag för medlem är 280 kr/person. 
 Möjlighet finns till övernattning på Röstånga Gästis till en kostnad av 1250 kr/natt.
 Det finns även ett vandrarhem för 350 kr/natt.
 15.00 Utställning i foajén på Röstånga Gästis av Anna-Stina Hultgren med föredrag   
  och visning av textilier. Alternativ visning av fotografier sedan föreningens bildande.
  Kenth ska se om det finns möjlighet till kaffe i samband med utställningen.
 16.30 Samling inför årsmötet
 17.00 Årsmötet börjar
 18.00  Maten serveras
 Ev. föredrag av Gert Nilsson om släktföreningens historia sker mellan middag och kaffe.



 Catarina har varit i kontakt med “Trubadurduon” för musikunderhållning under middag  
 och kaffe. De kostar 5000 kr för 4 timmars underhållning. Styrelsen beslutade att 
 “Trubadurduon” bokas till årsmötet. Daniel Nilsson, som utgör ena halvan av duon, är  
 en släkting till oss. 

 Hanna föreslog att “ungdomsgruppen” tar hand om de yngre deltagarna under årsmötet.

 Jan-Åke håller i lotteriet och meddelar styrelsen på nästa möte hur detta ska se ut.

 Förslag om att styrelsen gemensamt presenterar sig innan årsmötets början.

 Catarina har gått igenom deltagarlistorna för 2005 till 2015 med undantag för 2009   
 som inte finns i dokumentationen. Enligt dessa så har 262 släktingar medverkat under  
 denna period och av dessa så har idag 92 st mailadress. Det kommer att skickas ca 200  
 brev med inbjudan till årsmötet. Därav kommer det inte att bli “packmöte” i augusti  
 utan det blir ett vanligt styrelsemöte.

§ 8 Motion 1 (Catarina Lindskog)
 Ändring av stadgar.
 Förslag om att ändra verksamhetsåret så att detta infaller mellan årsmötena. Detta för att  
 den nya valda styrelsen ska kunna börja arbeta direkt efter årsmötet. Enligt nuvarande  
 stadgar §9 står följande: “ ... Styrelseledamöternas mandattid sammanfaller med kalend-
 eråret, vilket innebär att den styrelse som väljes på släktmötet, hållet på hösten, tillträder  
 sin befattning först vid nästkommande årsskifte.”.
 
 Styrelsen beslutade att förslag med ändring av stadgarna, där verksamhetsåret och   
 räkenskapsåret ändras till att börja den 1 oktober, ska presenteras för årsmötet. Catarina  
 sammanställer ett förslag på stadgeändringen till nästa styrelsemöte.

	 Motion 2 (Catarina Lindskog)
 Ändring av stadgar.
 Förslag om att ändra medlems rösträtt i föreningen till gällande myndighetsålder i Sverige.
 Enligt nuvarande stadgar §5 och §6 så gäller 21 års ålder för att få lämna in motion och  
 ha rösträtt.
 Vid årsmötet 1974 togs följande beslut: “Ifråga om årsavgiftens storlek hade styrelsen  
 föreslagit att den nuvarande avgiften 10 kronor årligen skulle bibehållas, men att åldern
 skulle sänkas från 21 år till 18 år, eftersom 18 år nu var den officiella myndighetsålder.  
 Årsmötet beslöt i enlighet med förslaget, ändringen gäller från och med årsavgiften för  
 1975.”.

 Styrelsen beslutade att förslag med ändring av stadgarna där texten ändras till “myndighets-
 ålder gällande i Sverige” ska presenteras för årsmötet. Catarina sammanställer ett för-
 slag på stadgeändringen till nästa styrelsemöte.

	 Motion 3 (Catarina Lindskog)
 Ändring av stadgar.
 Förslag om att “Val av valberedning” förs in på årsmötets dagordning samt att valbered-
 ningens sammansättning införs i stadgarna då detta idag saknas.

 Styrelsen beslutade att ett förslag med ändring av stadgarna där valberedningens sam-
 mansättning med en sammankallande ledamot, två ordinarie ledamöter och en suppleant  
 ska presenteras för årsmötet. Catarina sammanställer ett förslag på stadgeändringen   
 till nästa styrelsemöte.



§ 9 Lennart har varit i kontakt med Rydsgårdshus om möjligheten att hyra en lokal i sam-
 band med föreningen styrelsemöte. Kostnaden för detta är 210 kr/tillfälle och det   
 kommer att finnas kaffe och kaka att köpa för 35 kr.
 Efter röstning beslutade styrelsen att nästa styrelsemöte blir på Rydsgårdhus i Rydsgård  
 söndagen den 19 juni kl. 13.00. 
 
§ 10 Övriga frågor
 
 Åsa föreslog att avsluta ett plusgiro-konto som inte används, vilket godkändes av styrelsen.

 Styrelsen beslutade att Åsa ska ansöka om ett organisationsnummer till föreningen.

 Då Ylva Norrman har avgått ur valberedningen beslutade styrelsen att tillsätta en 
 adjungerande ledamot. Förslag på Lena Nilsson (3570:0) och Nathalie Andersson   
 (3601:11). Efter röstning valdes Lena Nilsson till adjungerande ledamot i valberedningen.

 Föreningens tidigare ordförande Ebbe Svensson (3601:0) och kassör Cecilia Andersson  
 (3601:1) som avgick 2015, utsågs efter många år i styrelsen till hedersledamöter.

 Frågan om vilka kriterier som ska uppfyllas vid utnämnande av hedersledamot bord-
 lades till nästa möte.

 Styrelsen beslutade att föreningen ska stå för kostnaden (300 kr) vid föreningens upp-
 vaktning av Gert Nilsson på hans 80-årsdag.

 Åsa informerade om bröllopet på midsommarafton den 24 juni, då vår amerikanske   
 släkting Martin Johnsson och hans blivande hustru Rachel Knutson vigs i Everlövs   
 kyrka kl. 15.00. Förslag om att de släktingar som har möjlighet bildar häck utanför 
 kyrkan. De i styrelsen som vill medverka på den efterföljande middagen gör detta till  
 självkostnadspris.

 Söndagen den 26 juni kl. 11.30 kommer det att bli en sammankomst på Rödde Museum  
 (entré 30 kr). Efter intag av medhavd fikakorg så fortsätter sammankomsten i Villie med 
 traditionellt midsommarfirande kl. 14.00. Alla i föreningen är hjärtligt välkomna.

 Avsägelse till omval har inkommit från Ann Pettersson och Kjell Jönsson.

 Föreningens ordförande Lars-Erik uppvaktade å styrelsens vägnar Catarina då hon hade  
 fyllt 50 år.

§ 11 Lars-Erik tackade alla närvarande och  Åsa och Göran för eftermiddagsfikan och 
 Jan-Åke för att vi kunde vara i Hardeberga FF’s lokal. Han tackade även dagens mötes-
 ordförande Johan. Mötesordförande avslutade mötet. 
 
Vid protokollet Justeras

Catarina Lindskog Johan Wedberg
sekreterare v. ordförande


