
Protokoll från styrelsemöte den 19 juni 2016 på Rydsgårdshus, Rydsgård

Närvarande : Johan Wedberg, Catarina Lindskog, Åsa Bergström, Kenth Arvidsson, Ingrid 
Larsson, Ann Pettersson, Göran Hansson, Jan Nilsson, Lennart Hansson, Anita Nilsson, Anna 
Pettersson, Christina Goede (via telefon)
Då Lars-Erik Hultgren, Jan-Åke Fischer och Johanna Norrman inte var närvarande utsågs 
Göran Hansson, Anita Nilsson och Jan 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 8 maj upplästes och lades till handlingarna.

§ 4 Avlidna släktingar
 1742:0 Gun Andersson 151117
 7431:0 Karin Margareta Lundström 160210 

§ 5 Födda släktingar
 4314:2 Bella Nylund 160325

§ 6 Kassarapport: 52 205,10 kr.

§ 7 Planering inför släktmötet 2016
 Årets släktmöte blir på Röstånga Gästis den 24 september 2016.
 15.00 Utställning på ovanvåning med föreningens historia och fotografier.
  Ann undersöker tillgång till vikmontrar.
 16.00 Gert Nilsson håller anförande om släktföreningens historia (15-30 min)
  Kaffe finns till försäljning för ca: 35 kr
 16.30 Trubadurduon spelar i bakgrunden (-17.00)
 17.00 Årsmötet börjar
 18.00  Maten serveras (musikunderhållning)
 19.00 Anna-Stina Hultgren-Lööw håller anförande om “Det textila arvet” (ca 15 min)
 19.30 Kaffe - tårta (musikunderhållning)

 Antal deltagare ska anmälas till Röstånga Gästis senast två veckor innan årsmötet.

 Lotterigruppen, bestående av Ann och Jan-Åke, köper in vinsterna som ska vara av   
 allmänt intresse, såsom choklad, presentkort, kaffe etc.

 I samband med årsmötet sätter Ingrid blommor på Everlövs kyrkogård (max 200 kr).



 Utställningsgruppen, Catarina, Johan och Göran, ska gå igenom fotografierna som finns  
 i föreningen sedan bildandet 1953. Tillsammans med Gert Nilsson ska de sammanställa  
 en utställning om släktföreningens historia, som visas på årsmötet.

§ 8 Inga inkomna motioner

§ 9 Ann förbereder styrelsens axelband inför årsmötet.

 Åsa påminner om vigseln i Everlövs Kyrka den 24 juni klockan 14.00 med Martin   
 Johnson och Rachel Knutson. Söndagen den 26 juni är det picknick med medhavd   
 kaffekorg vid Rödde Museum kl. 11.30. Därefter är det traditionellt midsommarfirande 
 i Villie kl. 14.00.

 Johan informerade att på hemsidan ska man, som betalande medlem, snart kunna logga  
 in med lösenord och göra sitt eget stamträd och ha tillgång till registret. Innan detta sker  
 ska Johan och Christina ta kontakt med Datainspektionen angående vilka regler som  
 gäller vid registrets publicering och offentlighet på hemsidan. 

 Catarina har kontaktat Kerstin Malmberg angånde det digitala underlaget som ligger till  
 grund för släktboken. Kerstin ska efter kontakt med tryckeriet återkomma efter sommaren.

 Lennart påminde om att kan man inte medverka på styrelsemöte så ska detta meddelas  
 till sekreteraren senast dagen innan mötet.

	 Förslag på ändring av stadgar (Motion 1)
 § 9 “... Styrelseledamöternas mandattid, dvs verksamhetsår, sammanfaller med 
  perioden mellan årsmötena, vilket innebär att den styrelse som väljes på släktmötet, 
  hållet på hösten, tillträder sin befattning direkt efter årsmötets avslutande.” 
 
 Detta förslag diskuteras på nästa styrelsemöte huruvida perioden ska anges med datum.

	 Förslag på ändring av stadgar (Motion 2)
 § 5 Motion till släktmötet kan väckas av samtliga medlemmar, som uppnått myndig 
  ålder, och skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före släktmötet. 

 § 6  Varje vid släktmötet närvarande medlem, som uppnått myndig ålder, har en röst.  
  Yrkas sluten omröstning, skall sådan äga rum. Vid lika röstetal har ordförande 
  utslagsrösten utom vid val då lottning sker.

 Dessa två förslag godkändes av styrelsen att föreslås på årsmötet.

 Förslag på ändring av stadgar (Motion 3)
	 § 15 Valberedningen ska bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant, som 
  samtliga väljes av årsmötet. Därefter väljes av årsmötet, en av de tre ordinarie   
  ledamöterna till sammankallande. Valberedningens uppgift är att föreslå styrelse-
  ledamöter, som de finner lämpliga att utföra föreningens uppdrag.   



 I stadgarna införs under § 7 efter punkt 14 
 15 Val av tre ordinarie ledamöter i valberedningen
 16 Val av en suppleant i valberedningen
 17 Val av sammankallande ledamot i valberedningen
 
  Detta förslag godkändes av styrelsen att föreslås på årsmötet.

 Johan påminde om att röstsedlar och förteckning över röstberättigade måste finnas på  
 årsmötet.

§ 10 Nästa styrelsemöte blir på Rydsgårdshus i Rydsgård onsdagen den 17 augusti kl. 19.00.
 
§ 11 Johan tackade för idag och avslutade dagens möte. 
 

Vid protokollet Justeras

Catarina Lindskog Johan Wedberg
sekreterare v. ordförande


