
Protokoll från styrelsemöte den 17 augusti 2016 på Rydsgårdshus, Rydsgård

Närvarande : Lars-Erik Hultgren, Johan Wedberg, Catarina Lindskog, Åsa Bergström, Kenth 
Arvidsson, Ingrid Larsson, Ann Pettersson, Göran Hansson, Jan Nilsson, Lennart Hansson, 
Anita Nilsson. Lennart Jönsson från valberedningen närvarade också.
Då Jan-Åke Fischer och Johanna Norrman inte var närvarande utsågs Göran Hansson och 
Anita Nilsson att ersätta dessa i styrelsen under dagens möte.

Lars-Erik hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte och ville framföra ett stort tack till 
alla de som hade engagerat sig vid Martin och Rachel Johnsons besök och deras bröllop. 
Lars-Erik lämnade sedan över till Johan att vara mötesordförande för dagen.

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

§ 2 Dagordningen upplästes och godkändes.

§ 3 Protokoll från styrelsemötet 19 juni upplästes och lades till handlingarna.

§ 4 Avlidna släktingar
 4429:0 Irene Bramhagen 201607xx 

§ 5 Födda släktingar
 Inga födda har kommit till styrelsens kännedom

§ 6 Kassarapport: 52 889,10 kr.

§ 7 Planering inför släktmötet 2016
 Årets släktmöte blir på Röstånga Gästis den 24 september 2016.
 
 Agenda
 15.00 Utställning på ovanvåning med föreningens historia och fotografier. (Gert - Johan)
  Ann lånar 3 vikmontrar för visningen.
  Lottförsäljning 5 kr/st
 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) (musik med skånsk anknytning)
 16.55 Kvällens värdpar, Lars-Erik Hultgren och Åsa Bergström informerar om 
  kvällens aktiviteter och presenterar styrelsen (musik, anförande, lotteri)
 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 till ca 20.30)
  Dragning av lotteriet



 Ansvariga:
 Lotteri/vinster: Ann - Jan-Åke
 Personliga inbjudningar, deltagarlista, förteckning födda/avlidna, namnskyltar: Catarina
 Blommor till graven: Ingrid
 Styrelsebanden: Ann
 Röstsedlar: Ann

 En utvärderings-lapp ska finnas vid borden så att deltagarna anonymt kan delge 
 styrelsen sina önskemål och synpunkter på styrelsens arbete.

§ 8 Lennart informerade om att efter valberedningens arbete så finns det två vakanta 
 suppleantplatser. 

§ 9 Övriga frågor

	 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, 
  tillträder sin befattning nästkommande månad efter årsmötets avslutande.” 
 
 Detta förslag godkändes av styrelsen att föreslås på årsmötet.

	 Styrelsen beslutade att föreningen betalar fikan för de personer som eventuellt uteblir  
 vid styrelsemöten.

 Åsa meddelade att föreningen nu har ett organisationsnummer.

§ 10 Nästa styrelsemöte blir på Rydsgårdshus i Rydsgård söndagen den 9 oktober kl.11.00.
 
§ 11 Johan tackade för idag och avslutade dagens möte. 
 

Vid protokollet Justeras

Catarina Lindskog Johan Wedberg
sekreterare v. ordförande


