
 
 
 

Protokoll från styrelsemöte den 6 maj 2018 på Rydsgårdshus i Rydsgård.  

Närvarande:  

Ordinarie:  Johan Wedberg, Lars-Erik Hultgren, Anita Nilsson, Gunilla Giertz, Göran 

Hansson, Heléna Balksäter 

Suppleanter: Nicklas Ljungström Lennart Hansson, Christina Goede (via telefon).   

Övrig:  Barbro Hultgren 

 

§ 1 Ordförande Johan Wedberg hälsar alla välkomna, öppnar mötet och meddelar att alla 

ledamöter har rösträtt idag.  

§ 2 Dagordningen uppläses och godkännes.  

§ 3 Protokoll från styrelsemötet den 18 februari 2018 uppläses och läggs till 

handlingarna.  

§ 4 Inga avlidna släktingar har kommit till styrelsens kännedom. Läggs till handlingarna. 

§ 5 Inga nytillkomna släktningar har kommit till styrelsens kännedom. Läggs till 

handlingarna.  

§ 6 Kassarapport: Föreningen har 51 143,70 kronor på ordinarie konto och på 21 904,10 

kronor på kapitalkontot = totalt 73 047,80 kronor.  

 Vi diskuterar medlemsavgiften och när på året den ska betalas in. De flesta betalar i 

samband årsmötet, vilket är sent i nuvarande räkenskapsår. Men i och med vi 

kommer att ha brutet räkenskapsår framöver, så blir det mer rätt. Då det blir i början 

av räkenskapsåret. Läggs till handlingarna 

§7 Planering av släktmöte 2018 på Åkersberg, Höör. 

 Vi diskuterar aktiviteter under dagen och kvällen. Det finns önskemål om andakt. 

Lars-Erik tillfrågar Gert Nilsson. Andakten kan hållas i kapellet kl. 15.30. Årsmötet 

börjar 17.00 och middagen kl. 18.00.  

 

  



 
 

 Hasse Andersson underhåller 45 min-1 timme. Förslag att dela upp underhållningen 

med några låtar mellan varmrätt och dessert (ca 15 min) och att resterande 

underhållning framföres efter desserten.  

 Eventuellt kan Johan hålla ett föredrag om genetik och släktforskning. 

 Lotteri: Lennart har fått pris på lottringar. En ring kostar 32 kr i inköp. Förslag till 

vinster: böcker med anknytning till släkten, presentkort på blommor, kaffe, 

lokalproducerad mat, t.ex. honung, kalkon, kryddor, äppelmust från bl.a. Ingelstad 

kalkon, Österlenkryddor, Kiviks musteri. 

 Anita kollar biodlare, Johan kontaktar bl. a. Österlenkryddor och Kiviks musteri.  

 Vi beslutar att:  

 köpa 3 st. lottringar med 100 lotter i vardera. 

 lägga ut en förfrågan på föreningens Facebooksida om någon medlem har fler 

förslag till vinster och kontakter till någon (gärna släkting), som har 

lokalproducerad mat. Det kan komma många förslag, mer eller mindre 

rimliga. Det är viktigt att det står i inlägget att ”Styrelsen förbehåller sig 

rätten att välja ut vinsterna.”  

 det på årsmötet/middagen ska finnas en pärm med medlemsregistret, där man 

kan skriva in information om man vet något om en annan släkting. 

 det ska finnas en talong vid varje kuvert på middagen, där man kan lämna 

feedback på årsmötet och sin mejladress 

 en förteckning över deltagarna på årsmötet, sättes upp på väggen i 

möteslokalen 

 vi har ett värdpar, som tar emot gästerna. Göran och Heléna utses till detta 

uppdrag 

 Heléna gör förslag till inbjudan och skickar till hela styrelsen för påsyn innan 

maj månads utgång. Heléna kontaktar Åkersberg för att stämma av de 

praktiska detaljerna, som behöver stå i inbjudan. 

 

§ 8 Medlemsregistret är nästan helt uppdaterat. Det är ca 350 namn kvar.  

 Vi diskuterar vilka frågor vi har stött på när vi har gjort uppdateringen. Bl.a. har 

frågan uppkommit om styvbarn ska räknas som släkting. Vi beslutar att ta upp frågan 

vid nästa styrelsemöte.  

  

 



 
 

 Vi diskuterar även ett förslag om att bara ha släktingar i registret, så att det bara går 

en kallelse till respektive hushåll. På så sätt så ”försvinner” sambos och ingifta 

släktningar, vid separationer.  

 Vi beslutar också att vi skall lägga in mejladressen i medlemsregistret för de 

släktingar, som anmäler sig via mejl till årsmötet. 

§ 9 Övriga frågor 

 Om motion inkommer till årsmötet, ska den skickas vidare till styrelsen omgående, 

som, i så fall träffas före årsmötet och tar beslut. I stadgarna står att motion skall 

inkomma senast 1 vecka före årsmötet. Styrelsen tycker att det är kort tid för att 

hinna bereda en motion. I mer komplicerade frågor kan det till och med vara 

omöjligt. Då får beslut tas om hur motionen skall hanteras vidare.  

 Vi behöver göra en inventering om var resterande släktböcker finns. Om du har 

släktböcker hemma, meddela Johan. 

 Christina meddelar att hon inte kan närvara på nästa styrelsemötet och att hon 

troligen inte kommer på årsmötet. 

 Hur har det gått med att starta en Stockholmsförening? För att kunna göra det, 

behövs en lista på vilka som bor i Stockholm. Det finns i nuläget inte någon 

sökfunktion på bostadsort i medlemsregistret, så det arbetet är inte påbörjat. En sådan 

funktion kommer att finnas framöver.  

§ 10 Nästa styrelsemöte är bestämt till 5 augusti kl. 11.00. Vi packar inbjudningar till 

årsmötet. Vi behöver vara fler än styrelsen. Valberedningen bjuds in, Johan kontaktar 

dem. Styrelsen uppmanas att ta försöka ta med släktingar och vänner som hjälper till 

att packa. Var och en som anmäler sig till packmötet, bjuds på smörgåstårta och 

dryck. Måste föranmälas, senast 1 augusti till sekreteraren.    

 Inbjudningar som skickas till mejladresser, som vi får tillbaka, ska skickas med 

vanlig post 

§ 11 Ordföranden tackar för idag och avslutar mötet.   

 

Vid protokollet: Justeras: 

Heléna Balksäter Johan Wedberg 

Sekreterare Ordförande 


