
Protokoll från styrelsemöte den 21 oktober 2018 på Rydsgårdshus i Rydsgård

Närvarande : Johan Wedberg, Catarina Lindskog, Lars-Erik Hultgren, Jan-Åke Fischer, Göran 
Hansson, Helena Balksäter, Lennart Hansson, Anja Andersson, Nicklas Ljungström, Anders 
Andersson och Ruben Nilsson.
Då tre ordinarie styrelseledamöter inte var närvarande utsågs Lennart Hansson, Anja Anders-
son och Ruben Nilsson som deras ersättare under dagens möte.

§ 1 Ordförande Johan Wedberg hälsade välkomna och öppnade mötet.
 
§ 2 Dagordningen upplästes och godkändes.

§ 3 Protokoll från styrelsemötet den 5 augusti upplästes och lades till handlingarna.
 
§ 4 Avlidna
 7188:1 Martin Andersson Tomelilla 170629
 5519:0 Britt Möller Sjöbo  181001

§ 5 Inga födda har kommit till styrelsens kännedom

§ 6 Kassarapport
 Föreningen har på ordinarie konto och kapitalkonto totalt 50 679,80 kr.

§ 7 Släktmöte 2018
 Vi fick cirka 70 svar på vår “feedback”-lapp på årsmötet. Överlag positivt bland 
 släktingarna gällande andakt, mat, föredrag och musik. Det som är viktigt är att träffa  
 släkten. 
 Tidsschemat höll inte, förskjutning med 1,5 timme. Restaurangens info gällande lokaler  
 och ljud stämde inte. Tyvärr missade släktingar “Tumlarens” föredrag pga att lokalen  
 var delad. Försäljningen av brickor, böcker och honung borde skett efter middagen.
 Det var lätt att sälja lotter (5 ringar), kunde sålt fler. Stort tack till sponsorerna av 
 lotteriet. 
 Styrelsen tar till sig synpunkterna till nästa årsmöte.
 
 Styrelsen ska undersöka möjligheterna att filma eventuella föredrag för publicering på  
 hemsidan.

 Fyra av släktingarna var intresserade av styrelsearbete.

 Kantor Kaj Wirenbook bjöds på middag och Anna Regner fick 500 kr för musik och  
 sång under andakten.



 Johan visade artikeln från Ystads Allehanda om årets släktmöte. Artikeln kommer att  
 läggas in på hemsidan.

§ 8 Släktmöte 2019
 Johan tar fram två förslag på årsmötesplats 2019 till nästa styrelsemöte.
 Nicklas tar fram förslag på eventuell släktforskare som föredragshållare.

§ 9 Övriga frågor
 Nicklas berättade om släktens två riksdagsmän och deras arbete i riksdagen på 1700- 
 talet. 

 Endast aktivt medverkande vid packmöte får mat och dryck i samband med detta.

 Pdf-en till registret finns nu på hemsidan. För att få tillgång till denna ska man ha en  
 inloggning som tillhandahålls av Johan Wedberg.

 Nicklas och Johan ska undersöka möjligheten att göra ett digitalt släktträd. På ett   
 digitalt släktträd framgår kopplingar och sammanhang inom släkten tydligare. Även  
 eventuella luckor i släktträdet kan lättare hittas och studeras.

 Lennart platerar ljung på gravplatsen i Everlöv då denna nu underhålls av släkt-
 föreningen.

 Gert Nilsson ska tillfrågas angående identifiering av personer på fotografi tagna vid  
 släktmötet 1954.
 
 Helena Balksäter meddelade att hon avsäger sig omval till nästa verksamhetsår.

 Johan Wedberg meddelade att han inte kommer vara valbar som ordförande  vid nästa  
 årsmöte.
 
§ 10 Datum för nästa styrelsemöte är den 3 mars 2019 kl. 11.00 på Rydsgårdshus i Rydsgård.

§ 11 Mötet avslutades. 
 

Vid protokollet Justeras

Catarina Lindskog Johan Wedberg
sekreterare ordförande


