
Protokoll från styrelsemöte den 9 oktober 2016 på Rydsgårdshus, Rydsgård

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

Lars-Erik hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte och lämnade 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 17 augusti upplästes och lades till handlingarna.

§ 4 Avlidna släktingar
 Inga avlidna släktingar har kommit till styrelsens kännedom 

§ 5 Födda släktingar
 Inga födda släktingar har kommit till styrelsens kännedom

§ 6 Kassarapport: 69 635,80 kr.

§ 7 Släktmötet 2016
 Diskussioner kring förändringar av kommande årsmöte.
 - datum för årsmötet meddelas så tidigt som möjligt via hemsida och social medier
 - beräkna mer tid till eventuella föredragshållare
 - önskad tillgång till frukt/vatten/kaffe e.dyl. under årsmötet
 - försöka att minska kontakthanteringen genom att uppmuntra deltagarna att betala via  
  bankgiro
 - i inbjudan till årsmötet förtydliga vikten av att stödja föreningen genom medlemskap
 - det finns ett stort intresse för släktens historia hos medlemmarna och detta bör beaktas  
  vid val av arrangemang till kommande årsmöte
 - undersöka ett eventuellt samarrangemang med Kulturen i Lund

§ 8 Övrigt
 Kenth Arvidsson avsade sig omval till styrelsen 2017.

 Styrelsens beslut om att ta 5 kr/lott ändrades av de ansvariga för lotteriet till 10 kr/lott  
 för att kunna ha fler vinster i lotteriet.  



 Styrelsen beslutade att göra arbetsgrupper med följande indelning:
 
 1. Årsmötesgrupp med syfta att arrangera och planera årsmötet.
  Jan-Åke Fischer (sammankallande), Helena Balksäter och Göran Hansson

 2. Evenemangsgrupp med syfte att utarbeta förslag på “events” under året, dock ej   
  årsmötet. Åsa Bergström, Lars-Erik Hultgren och Eva Nilsson (3573:1)

 3. Ungdomsgrupp med syfte att få våra yngre släktingar engagerade i föreningen.
  Hanna Pierre-Nilsson, Anna Pettersson och Natalie Andersson 

 Lars-Erik tackade styrelsen för ett gott arbete under 2016. Föreningen har fått stor upp-
 märksamhet i press och radio genom bröllopet mellan Martin och Rachel Johnson från  
 USA, som vigdes midsommar-afton i Everlövs kyrka av Gert Nilsson och Hanna Pierre- 
 Nilsson. Bröllopsmiddagen hölls på Rödde Museum med många släktingar, både 
 amerikanska och svenska.  
 Under hösten har Anna-Stina Hultgren Lööw synts i flera tidningsartiklar då hon har  
 gett ut boken “Mors vävnader och handarbeten & recept ur min samling”. 

 Johan tackade Ingrid för sina många år i föreningen och skötseln av släktgraven, med 
 en bok skriven av Anna-Stina Hultgren Lööw. Kjell Jönsson, som tyvärr inte kunde  
 deltaga i dagens möte, kommer även han att avtackas med en bok personligen av  
 ordförande Lars-Erik.

 Ann Pettersson som har fyllt jämnt under året uppvaktades av styrelsen.

§ 9 Johan tackade deltagarna och avslutade dagens möte. 
 

Vid protokollet Justeras

Catarina Lindskog Johan Wedberg
sekreterare v. ordförande


