
Protokoll från styrelsemöte den 15 oktober 2017 på Rydsgårdshus i Rydsgård

Närvarande : Johan Wedberg, Catarina Lindskog, Anita Nilsson, Lars-Erik Hultgren, Jan-Åke 
Fischer, Göran Hansson, Lennart Hansson, Anja Andersson och Nicklas Ljungström.
Alla närvarande var röstberättigade.

§ 1 Ordförande Johan Wedberg hälsade välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Dagordningen upplästes och godkändes.

§ 3 Protokoll från styrelsemötet den 6 augusti upplästes och lades till handlingarna.
 
§ 4 Avlidna
 4143:0 Per Wedberg Ludvigsborg 170921
 3535:0 Astrid Linnea Lundblad Ystad 170105
 1146:0 Sven Liljenfeldt Järfälla 161116

§ 5 Inga födda släktingar har kommit till styrelsens kännedom.

§ 6 Kassarapport: 54 976 kr.

§ 7 Släktmötet 2017
 Positiv respons av mötesplatsen Örenäs Slott. Det var en bra möteslokal, bra mat, bra  
 bemötande av personalen, trevlig miljö. Bokvisningen var uppskattad.
 Presentationen av de fyra amerikanska släktingarna saknades. Styrelsen bör presentera  
 långväga gäster vid årsmötet.
   
§ 8 Släktmötet 2018
 Datum för årsmötet 2018 är 22 september alternativt 29 september.

 Vid valet av möteslokal ska hänsyn tas till pris, lokalens max antal, handikappvänligt,  
 parkering, allmänna kommunikationer, konferensutrustning, övernattningsmöjligheter. 
 
 Johan, Jan-Åke och Anita ska ta kontakt och kolla upp följande alternativ:
 Eriksgården, Granbacken, Anderslövs Gästis, Hurva Gästis, Åkersberga, Erikslund,  
 Grand Hotell Lund, Scandic Hotell Gastelyckan. Även Kulturen ska kontaktas om 
 möjlighet till möteslokal dock ej mat.

 Om årsmötet hålles i Lund kom förslag om att Johan Hultgren ska tillfrågas som före-
 draghållare om “Slaget vid Lund”. Förslag kom även om guidning i Lunds Domkyrka  
 med Mikael Economo.

 Jan-Åke kontaktar Hasse Andersson i Veberöd som underhållare för kvällen.



§ 9 Övriga frågor
 Avtalet för gravvården i Everlöv går ut vid årskiftet. Ett nytt 10-årsavtal med grund-
 skötsel och blomstersmyckning kostar 7 887 kr. Styrelsen beslutade att ombesörja 
 skötseln själv och utse någon att ansvara för detta. Johan kontaktar Blentarps 
 Församling angående detta.

 Förslag om att ha en lokal släktträff i Stockholm med skånsk gåsamiddag till självkost-
 nadspris. Detta kan vara ett alternativ för de släktingar som bor norröver att träffas.   
 Intresseanmälan kan gå ut med nästa kallelse till årsmöte. 

 Johan meddelade att registret är uppdaterat t.o.m släktnummer 1999.

 På protokoll som läggs upp på hemsidan ska texten “protokollet är justerat” läggas in.

 Valberedningen kontaktas angående de två vakanta suppleantplatserna och deras till-
 sättande.  

 Enligt beslut taget på årsmötet om ändring av stadgar ändras § 11 till följande: 
 “Föreningens räkenskaper avslutas månadsskiftet juni-juli. Bokslut ska föreligga före  
 utgången av påföljande månad.” 
 och § 12 ändras till följande: 
 “... skall avgivas till styrelsen senast 15 augusti.”

 Innevarande verksamhetsår kommer att avslutas december 2017. 
 Kommande verksamhetsår kommer att löpa 1 januari till 30 juni 2018. 
 Därefter blir verksamhetsåret 1 juli till 30 juni.

 Nästa styrelsemöte blir den 18 februari 2018 kl. 11.00 på Rydsgårdshus, Rydsgård.

§ 10 Ordförande tackade alla för idag och mötet avslutades. 
 

Vid protokollet Justeras

Catarina Lindskog Johan Wedberg
sekreterare ordförande


