
Protokoll fört vid släktföreningens årsmöte för verksamhetsåret 2015 den 24 september 2016 
på Röstånga Gästis, Röstånga. Närvarande var 82 ättlingar och släktingar till Helje Mattsson.

§ 1 Ordförande Lars-Erik Hultgren (3856:0) hälsade alla välkomna till det 63:e årsmötet.

§ 2 Dagordningen upplästes och godkändes.

§ 3 Johan Wedberg (4143:3) valdes till ordförande för mötet.

§ 4 Catarina Lindskog (1992:2) valdes till att skriva dagens protokoll.

§ 5 Till att justera dagens protokoll valdes Gert Nilsson (3570:0) och Anna-Stina Hultgren  
 Lööw (3857:0).

§ 6 Inför årsmötet har inbjudan skickats ut via 357 brev med Posten, cirka 300 mail och 405 
 kontakter via facebook. Årsmötet beslutade att mötet var behörigen kallat.

§ 7  Parentation hölls av Gert Nilsson över de ättlingar som med styrelsens kännedom 
 avlidit. (11 st)
 1742:0 Gun Andersson Tollered 151117
 1748:0 Inger Ottosson Ystad 160329
 3212:0 Sonja Margit Jönsson Arlöv 160623
 3835:0 Sven Wegard Blentarp 160420
 4156:0 Gun Ann-Marie Rosberg Tomelilla 160104
 4377:0 Ingrid Andersson Vollsjö 160723
 4429:0 Irene Bramhagen Malmö 1607xx
 4536:0 Kjell Ascard Vintrie 160419
  5569:0 Astrid Nordström Ängelholm 160713 
 5792:0 Kerstin Kristoffersson Sjöbo 160821
 7431:0 Karin Lundström Trelleborg 160210
 
§ 8 Följande nyfödda ättlingar hälsades välkomna (4 st)
 3387:12 Casper Bo Valentin Hallberg Ystad 151013
 4314:22 Bella Nylund Västerås 160325
 4377:32 Emil Erik Andersson Sjöbo 160413
 7129:511 Liam Roos  160908

§ 9 Årsmötesprotokollet för 2015 upplästes och godkändes.

§ 10 Verksamhetsberättelsen för 2015 upplästes och godkändes.

§ 11 Kassör Åsa Bergström (3573:2) redogjorde för föreningens inkomster och utgifter under  
 verksamhetsåret.



§ 12 Revisor Signe Persson (1084:0) läste upp revisorernas berättelse som godkändes av  
 årsmötet.

§ 13 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

§ 14 Johan Wedberg valdes till ordförande för det kommande verksamhetsåret. 

§ 15 Val av styrelseledamöter på 2 år.
 I tur att avgå var Lars-Erik Hultgren, Catarina Lindskog, Johan Wedberg, Ingrid 
 Larsson (3387:0), Ann Pettersson (3579:1). Avsägelse hade inkommit från Ingrid 
 Larsson och Ann Pettersson. 
 Till styrelseledamot på 2 år valdes Göran Hansson (7169:0) och Anita Nilsson (3545:0).  
 Catarina Lindskog och Lars-Erik Hultgren omvaldes.

§ 16 Val av styrelsesuppleanter på 2 år.
 I tur att avgå var Kjell Jönsson (3578:0), Göran Hansson, Lennart Hansson (1083:0) och  
 Christina Goede (5025:1). Avsägelse hade inkommit från Kjell Jönsson. 
 Till styrelsesuppleanter på 2 år valdes Gunilla Giertz (4444:2) och Helena Balksäter  
 (3780:0). Till styrelsesuppleant på 1 år valdes Natalie Andersson (3601:11). Lennart  
 Hansson och Christina Goede omvaldes.

§ 17 Till revisorer på 1 år valdes Signe Persson och Cecilia Wedberg (4144:0).

§ 18 Till revisorsuppleanter på 1 år omvaldes Mona Bergman-Håkansson (1300:62) och 
 Per Nilsson (4445:1).

§ 19 Till valberedningen valdes Eva Nilsson (3573:1), Lena Nilsson (3570:0) och Ebbe   
 Svensson (3601:0). Eva Nilsson valdes till sammankallande.

§ 20  Tre motioner inkomna 2016 har behandlats under verksamhetsåret.
 
 Motion 1: Ändring av stadgar (Catarina Lindskog)
 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 
 kalenderåret, vilket innebär att den styrelse som väljes på släktmötet, hållet på hösten,  
 tillträder sin befattning först vid nästkommande årsskifte.”.

 Styrelsens förslag
 § 9 “... Styrelseledamöternas mandattid, dvs verksamhetsår, sammanfaller med   
  perioden mellan årsmötena, vilket innebär att den styrelse som väljes på släkt-  
  mötet, tillträder sin befattning nästkommande månad efter årsmötets avslutande.”

 Årsmötet återremitterar motion för vidare behandling av styrelsen.

 Motion 2: Ändring av stadgar (Gert Nilsson och Catarina Lindskog)                                                                                           
          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.”.

 Styrelsens förslag
 § 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.
 
 Årsmötet godkände med mer än 2/3-dels majoritet styrelsens förslag till stadgeändring  
 enligt motion 2.

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

 Styrelsens förslag
 § 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
 
 Gert Nilsson föreslog tilläggsyrkan  “... att föreslå styrelseledamöter och styrelse-
 suppleanter, som de finner lämpliga att utföra föreningens uppdrag.” 
 Efter röstning med mer än 2/3-dels majoritet godkände årsmötet motion 3 med tilläggs-
 yrkan.

§ 21 Årsavgiften för medlem blir oförändrad 100 kronor. 

§ 22 Kostnadsersättningen till presidiet förblir oförändrat, 1000 kronor till ordförande,   
 kassör, sekreterare och registeransvarig. Till vice ordförande, vice sekreterare och 
 webbansvarig utgår 500 kronor. Årsmötet beslutade att 500 kronor ska utgå till vice  
 registeransvarig.

§ 23 Övrigt
 Sekreteraren läste upp hälsningar från hedersledamöterna Nils-Yngve Herrström (3066:0),  
 Bodil Bramer (4207:0), Cecilia Andersson (3601:1) och Inga-Lill Nilsson (5793:0), som  
 tyvärr inte kunde närvara.

 Gert Nilsson valdes till hedersordförande efter sitt långa och engagerade arbete i släkt-
 föreningen.



 Synpunkter från årsmötet kom upp med anledning av att ett okänt antal inbjudningar via  
 mail hamnat i skräpposten hos mottagarna. Johan Wedberg förklarade de tekniska 
 problemen kring detta som föreningen tyvärr inte kan påverka. Johan Wedberg klar- 
 gjorde även hur utskicken sker via mail alternativt brev.
 
 Vice ordförande Johan Wedberg tackade avgående ordförande Lars-Erik Hultgren för  
 det gångna året och Ann Pettersson för hennes engagemang i släktföreningen, med   
 varsin blombukett. 

§ 24 Ordförande Lars-Erik Hultgren tackade styrelsen för ett gott arbete under året.
 Mötesordförande tackade alla närvarande släktingar och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet 

Catarina Lindskog 
sekreterare

Justeras

Johan Wedberg Gert Nilsson Anna-Stina Hultgren Lööw

Sammanfattning av dagens aktiviteter
Dagens aktiviteter i Röstånga började klockan tre med en utställning av släktföreningens foto- 
och artikelarkiv sedan föreningens bildande 1953. Många intressanta historier dök upp när 
bilderna påminde om gångna tider. 

Gert Nilsson fortsatte eftermiddagen med att hålla ett intressant föredrag om föreningens 
många personligheter, som har bidragit till vår förenings bildande och utveckling. 

Efter årsmötet bjöds det på god mat på anrika Röstånga Gästis med underhållande musik av 
“Trubadurduon” bestående av Daniel Nilsson (1911:3) och Filip Svensson.

Vi fick höra ett uppskattat anförande av Anna-Stina Hultgren Lööw om vårt textila arv och 
hur vi ska vårda detta. Hennes nyligen utgivna bok om detta ämne fanns också till försäljning.

Ett stort tack till alla som bidrog till att göra detta årsmöte till en trevlig och minnesvärd dag.


