
Protokoll från styrelsemöte den 3 mars 2019 på Rydsgårdshus i Rydsgård

Närvarande : Johan Wedberg, Catarina Lindskog, Anita Nilsson, Gunilla Giertz, Lennart 
Hansson, Anja Andersson, Nicklas Ljungström, Anders Andersson, Ruben Nilsson och Lars 
Daun. Från valberedningen: Eva Nilsson, Lena Nilsson och Kenth Arvidsson.
Då fem ordinarie styrelseledamöter saknades ersattes dessa av Lennart, Anja, Anders, Nicklas 
och Ruben såsom röstberättigade under dagens möte.

§ 1 Ordförande Johan Wedberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Dagordningen upplästes och godkändes.

§ 3 Protokoll från konstituerande styrelsemötet den 21 oktober 2018 upplästes och lades till  
 handlingarna.

§ 4 Protokoll från styrelsemötet den 21 oktober 2018 upplästes och lades till handlingarna.
 
§ 5 Protokoll från årsmötet 2018 upplästes och lades till handlingarna.

§ 6 Avlidna
 3913:0 Kalla Skotte Ystad 98 år 190101
 4391:0 Lisa Andersson Skivarp 85 år 1810xx
 5538:0 Sture Kroon Johanneshov 94 år 180808
 7315:0 Elda Alice Owen USA 93 år 190225

§ 7 Inga födda har kommit till föreningens kännedom.

§ 8 Kassarapport: 53 429,80 kr.

§ 9 Planering släktmöte 2019
 Datum för årsmötet 2019 blir lördagen den 28 september.
 Johan presenterade tre förslag på lokaler:
 1. Bjärsjölagård: 150-200 gäster, ca: 350 kr/kuvert, övernattningsmöjlighet finns
 2. Erikslund Bygdegård: egen catering
 3. Rydsgårdshus: plats för årsmötet 2015, ca 150 personer 
 Styrelsen röstade för förslag 1.

 Johan kontaktar “Tumlarens Antik”, som höll ett mycket uppskattat föredrag vid   
 årsmötet 2018, om dessa även kan hålla föredrag vid årsmötet 2019.
 
 Nicklas tittar vidare om det finns någon släktforskare som kan hålla ett föredrag.
 



 Johan undersöker om det finns en kyrka alternativt kapell i närheten.
 
 Kontrollera så att ljudsystemet fungerar tillfredsställande i möteslokalen.
 En kortare historisk presentation av Bjärsjölagård.
 Då släktingarnas försäljning av diverse varor var mycket uppskattad i Höör, finns   
 förhoppning att detta kan upprepas vid årsmötet 2019. 
  
§ 10 Inkomna motioner
 Inga nya motioner har inkommit. 
 
§ 11 Övriga frågor
 Avsägelse har inkommit från Jan Nilsson.

 Jan-Åke Fischer har avsagt sig från sina styrelseuppdrag.

 Nicklas har undersökt möjligheten att göra ett digitalt släktträd men tyvärr så finns det i  
 nuläget inga program, som kan hantera många användare.

 Pdf-en med släktboken finns nu tillgänglig på hemsidan om man har anmält 
 inloggningsuppgifter till Johan.

§ 12 Nästa styrelsemöte blir på Rydsgårdshus den 12 maj kl. 11.00. 
 
§ 13 Mötet avslutades. 
 

Vid protokollet Justeras

Catarina Lindskog Johan Wedberg
sekreterare ordförande


