
Protokoll för
Släktmöte den 25 September 2021
kl. 17.15 på Rydsgårdshus, Rydsgård

Närvarande på mötet se bilaga 1

§ 1. Mötets öppnande
Nicklas Ljungström (4387:1) hälsade de 42 medlemmarna välkomna till det 68:e
släktmötet och förklarade mötet för öppnat.

§ 2. Val av ordförande att leda släkt mötets förhandlingar
Nicklas Ljungström (4387:1)  valdes

§ 3. Val av sekreterare att föra släkt mötets protokoll,
Lars Emilsson (2266:0) valdes

§ 4. Val av två personer att jämte ordförande justera dagens protokoll
Johan Hellberg (3387:1) och Kent Arvidsson (4455:0) valdes.

§ 5. Beslut om släktmötet behörigen kallat
Mötet beslöt att det var behörigt kallat.

§ 6. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 7. Parentation över avlidna släktingar
Hölls över 27 avlidna medlemmar av Gert Nilsson (3570:0) och Catarina Lindskog
(1992:2) bilaga 2

§ 8. Födda släktingar som kommit till styrelsens kännedom
upplästes av Lars Emilsson (2266:0) Bilaga 3

§ 9. Protokoll från föregående släktmöte
Upplästes av Lars Emilsson (2266:0) och lades till handlingarna.
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§ 10. Styrelsens verksamhetsberättelse och årets bokslut
Föredrogs av Nicklas Ljungström (4387:1) bilaga 4

§ 11. Revisorernas berättelse
Föredrogs av Anita Nilsson (3545:0) Bilaga 5

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet  styrelsen
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 13. Val av ordförande
Nicklas Ljungström (4387:1) omvaldes för det kommande året.

§ 14. Val av ledamöter i styrelsen
Gunilla Giertz (4444:2), Lennart Hansson (1083:0), Johan Wedberg (4143:3),
Anja Andersson (1619:0) omvaldes för 2 år.

§ 15. Val av suppleanter i styrelsen
Amanda Andersson (1618:22), Gunnar Olsson (1721:0), Johan Hallberg (3387:1),
en vakant plats omvaldes för 2 år.

§ 16. Val av två revisorer,
Signe Persson (1084:0) och Per Nilsson (4445:1) omvaldes på 1 år.

§ 17. Val av två revisorssuppleanter
Lars-Erik Hultgren (3856:0) valdes på 1 år samt en vakant plats.

§ 18. Val av tre ordinarie ledamöter i valberedningen
Eva Nilsson (3573:1), Lena Nilsson (3570:0), Kenth Arvidsson (4455:0)
omvaldes på 1 år.
Samtliga meddelade att de inte står till förfogande vid släktmöte 2022.

§ 19. Val av en suppleant i valberedningen
Cecilia Forsberg (2267:0) valdes på 1 år.

§ 20. Val av sammankallande ledamot i valberedningen
Eva Nilsson (3573:1) omvaldes.
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§ 21. Beslut om årsavgiftens storlek
2022/2023 är den fortsatt 100:-

§ 22. Revidering av stadgarna
Efter en språklig justering av de av styrelsen föreslagna stadgarna godkändes de
enhälligt. Bilaga 6

§ 23. Behandling av inkomna motioner
Inga motioner var inlämnade till mötet.

§ 24. Övrigt
Ett antal medlemmar har framför hälsningar till mötet.

§ 25. Mötets avslutande
Ordförande tackade de närvarande släktingarna och förklarade mötet avslutat.

Vid Protokollet Justeras

Lars Emilsson
Sekreterare

Nicklas Ljungström
Ordförande

Johan Hällberg
Justerare

Kent Arvidsson
Justerare

3 av 3


