
Protokoll fört vid släktföreningens årsmöte för verksamhetsåret 2016 den 23 september 2017 
på Örenäs Slott, Glumslöv. Närvarande var 102 ättlingar och släktingar till Helje Mattsson.

§ 1 Ordförande Johan Wedberg (4143:3) hälsade alla välkomna till det 64:e årsmötet.

§ 2 Dagordningen upplästes och godkändes.

§ 3 Johan Wedberg valdes till ordförande för mötet.

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

§ 5 Till att justera dagens protokoll valdes Ingrid Larsson (3387:0) och Lisbeth 
 Svantesson Pamp (4453:0).

§ 6 Inför årsmötet har inbjudan skickats ut via 367 brev med Posten, cirka 300 mail och 429 
 kontakter via facebook. Årsmötet beslutade att mötet var behörigen kallat.

§ 7  Parentation hölls av hedersordförande Gert Nilsson (3570:0) över de ättlingar som med  
 styrelsens kännedom avlidit. (7 st)
 1297:0 Ethel Olsson Kivik 76 år 170327
 1606:0 Yngve Larsson Lund 88 år 161125
 1991:0 Olga Andersson Skurup 98 år 170805
 3036:0 Märta Olsson Blentarp 91 år 170102
 3350:0 Jan Blennow Everlöv 77 år 170602
 3777:0 Ester Palmkvist Malmö 91 år 160507
 4476:0 Eva Pålsson Malmö 94 år 1704xx  

§ 8 Följande nyfödda ättlingar hälsades välkomna (7 st)
 1292:411 Luna Katja Signe Hedlund Helsingborg 161116
 1294:12 Elvi Rita Elsa Marklén Klaverström 170608
 1298:21 Oscar Persson Arlöv 160410
 3544:25 Liam Kwesi Nilsson Trelleborg 170430
 3548:12 Valter Härnqvist Oxie 170811
 3573:31 Hilding Andreasson Örebro 161217
 3857:31 Edvin Manfred Hagenkötter Lööw Köpingebro 161020

§ 9 Årsmötesprotokollet för 2016 upplästes och godkändes med tillägg under § 15: 
 “Till styrelseledamot på 2 år valdes Göran Hansson (7169:0), Anita Nilsson (3545:0)  
 och Lars-Erik Hultgren. Catarina Lindskog omvaldes på 2 år.” 

§ 10 Verksamhetsberättelsen för 2016 upplästes och godkändes.



§ 11 Då kassören inte var närvarande redogjorde ordförande för föreningens tillgångar per 
 23 september 2017. 
 Föreningskonto: 43 351,70 kr, Kapitalkonto: 21 904,10. Totalt: 65 255,80 kr.

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

§ 13 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

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

§ 15 Val av styrelseledamöter på 2 år.
 I tur att avgå var Åsa Bergström (3573:2), Kenth Arvidsson (4455:0), Jan-Åke Fischer  
 (3572:1) och Johanna Norrman (1294:3). Avsägelse hade inkommit från Åsa Bergström  
 och Kenth Arvidsson. 
 Till styrelseledamot på 2 år valdes Helena Balksäter (3780:0) och Gunilla Giertz (4444:2).  
 Jan-Åke Fischer och Johanna Norrman omvaldes.

§ 16 Val av styrelsesuppleanter på 2 år.
 I tur att avgå var Jan Nilsson (4141:0), Hanna Pierre-Nilsson (3573:11), Anna 
 Pettersson (3579:11) och Natalie Andersson (3601:11) Avsägelse hade inkommit från  
 Hanna Pierre-Nilsson och Natalie Andersson. 
 Till styrelsesuppleanter på 2 år valdes Anja Andersson (1619:0) och Nicklas Ljungström  
 (4387:1). Jan Nilsson och Anna Pettersson omvaldes. 
 Det finns två vakanta platser som styrelsesuppleant.

§ 17 Till revisorer på 1 år omvaldes 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) och Lena Nilsson (3570:0). 
 Eva Nilsson valdes till sammankallande. En vakant plats i valberedningen

§ 20  Inga motioner har inkommit till styrelsen under verksamhetsåret.
 
 Vid årsmötet 2016 återremitterade årsmötet Motion 1. 
 Johan Wedberg lade fram ett förslag till årsmötet på ändring av verksamhetsåret 
 (se bilaga 1).
 Efter röstning med mer än 2/3-dels majoritet biföll årsmötet att ändra verksamhetsåret  
 till att löpa mellan 1 juli och 30 juni.
  
§ 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
 Beslut om att protokoll som läggs upp på hemsidan ska vara signerade. 

 Gert Nilsson framförde ett varmt tack till styrelsen för dess arbete och önskade lycka till  
 under 2018.

 Sture Boman (1477:11) tackade släktföreningen för det stöd den har gett vid bevarandet  
 av hans farmor Anna Wilkes gravsten i Veberöd, som blivit kulturminnesmärkt.

 Sekreteraren läste upp hälsningar till alla släktingar på årsmötet från hedersledamöterna  
 Nils-Yngve Herrström (3066:0), Bodil Bramer (4207:0), Inga-Lill Nilsson (5793:0),   
 Gert-Åke Carlsson (5291:0) och kassören Åsa Bergström som tyvärr inte kunde närvara.

 Avgående ledamöterna Kenth Arvidsson och Hanna Pierre-Nilsson avtackades med   
 varsin blombukett.

§ 24 Ordförande tackade alla närvarande släktingar och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet 

Catarina Lindskog 
sekreterare

Justeras

Johan Wedberg Ingrid Larsson Lisbeth Svantesson Pamp

Sammanfattning av dagens aktiviteter
Årets släktmöte ägde rum på Örenäs Slott i Glumslöv med en härlig utsikt över Öresund och 
Ven till glädje för våra internationella släktingar. Vid årets möte var det fyra amerikanska 
släktingar från North Dakota och Minnesota och två familjer från Danmark närvarande. 

Efter årsmöte och efterföljande middag var det bokvisning i foajen. Det var böcker med 
anknytning till släkten och bygden kring Kumlatofta. Det fanns böcker både för visning och 
försäljning. Även Gert Nilsson och Anna-Stina Hultgren Lööw hade försäljning av sina 
utgivna böcker. 

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



Bilaga 1

Förslag på ändring av verksamhetsår (Motion 1, 2016)

Normalt sett har man årsmöten på våren för de flesta föreningar, företag och andra organisa-
tioner. Då är det föregående års verksamhet som redovisas och klubbas. 

Det som gör vår släktförening lite ovanlig är att den har sina årsmöten på hösten. Det gör att 
det år som behandlas i redovisningen kan kännas lite långt bort och det är två styrelser som 
behandlar ett verksamhetsår. Den gamla styrelsen från januari till september och den nyvalda 
styrelsen från september till december. På detta årsmöte så är det t ex verksamhetsåret 2016 
som redovisas trots att tre fjärdedelar av 2017 redan har passerat.

Normalt sett anges inte mandatperioden i stadgarna och det görs inte heller i våra stagdar. 
Praxis är att mandatperioden för respektive styrelse är mellan årsmötena, alltså oberoende av 
verksamhets- och räkenskapsår.

Förra året när den här frågan togs upp under årsmötet så kom vi fram till att själva motionen 
hade sakfel. Niklas Ljungström hjälpte oss i denna fråga och årsmötet beslutade att återremit-
tera motionen till styrelsen.

I vissa fall kan verksamhets- och räkenskapsåret ha sitt bryt skiftet augusti-september eller 
skiftet juni-juli. Årsbrytet ska ligga före årsmötet eftersom årsmötet ska ge ansvarsfrihet för 
det gångna året. Det ska också finnas en tid mellan årsbrytet och årsmötet så att styrelsen 
hinner att göra bokslut och verksamhetsberättelse. Dessutom ska revisorerna hinna granska 
dokumenten.

Den motion som nu kommer från styrelsen är att föreningen har sitt årsbryt 1 juli.

Johan Wedberg (4143:3)
Lund 170923


