
Protokoll från styrelsemöte den 12 maj 2019 på Rydsgårdshus i Rydsgård

Närvarande : Johan Wedberg, Catarina Lindskog, Anita Nilsson, Gunilla Giertz, Hele-
na Balksäter, Lennart Hansson, Anja Andersson, Nicklas Ljungström och Johan Hallberg 
(3387:1). Från valberedningen: Eva Nilsson.
Då ordinarie styrelseledamöter saknades ersattes dessa av Lennart, Anja, Nicklas och Johan 
såsom röstberättigade under dagens möte.

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

§ 2 Dagordningen upplästes och godkändes.

§ 3 Protokoll från styrelsemötet den 3 mars 2019 upplästes och lades till  handlingarna.

§ 4 Avlidna
 1161:0 Margaret Sandberg Hallock, USA 101 år 190510
 1939:0 Rut Nilsson Rydsgård 88 år 190228

§ 5 Födda
 1618:211 flicka Södra Sandby  190507
 7872:21 Ea Kralmark Norge   2018

§ 6 Kassarapport: 54 191,80 kr.

§ 7 Planering av släktmöte 2019
 Årsmötet blir på Bjärsjölagårds Slott lördagen den 28 september.
 Meny: långbakad rapsgriskarré med äpplekaka till dessert / pris 350 kr
 Alternativ kost ska anges i inbjudan. Johan återkommer om dryck ingår i priset.
 Det är samma lokal som vi har möte och middag i. Lokalen kan ta ca 500 personer.
 Hotellrum finns på slottet.
 Gunilla kontaktar Vollsjö församling om möjlighet finns att ha andakt i Öveds kyrka.
 Eva kontaktar Gert Nilsson om han vill hålla den eventuella andakten.
 Catarina återkommer angående musik till andakten.
 Preliminär agenda: 15.30 ev. andakt i Öveds kyrka
     17.00 årsmöte
     18.00 middag
     ev. försäljning och föredrag

 “Tumlarens Antik” är villiga att hålla föredrag även i år då det var mycket uppskattat vid  
 årsmötet 2018. Dock vill de även att deras respektive bjudes på middag. Styrelsen beslöt  
 att bjuda dessa fyra på middag på årsmötet. 



 Helena skriver inbjudan till årsmötet.
 Anmälan till årsmötet ska göras senast torsdagen 12 september.

 Nicklas, Anita och Johan H ska undersöka möjligheten att lägga in en länk på Facebook  
 så släktingarna kan anmäla sig där, men att en fullständig anmälan då skickas via mail  
 till sekreteraren.
  
§ 8 Inkomna motioner
 Inga nya motioner har inkommit. 
 
§ 9 Övriga frågor
 Avsägelse har inkommit från Johanna Norrman.

 Catarina meddelade att stadgarna är uppdaterade enligt beslut på årsmötet.

 Åsa Bergström inbjudes till nästa styrelsemöte då hon ska informera föreningen om att  
 skapa en eventuell studiecirkel.

§ 10 Nästa styrelsemöte blir på Rydsgårdshus söndagen den 4 augusti kl. 11.00. 
 
§ 11 Mötet avslutades. 
 

Vid protokollet Justeras

Catarina Lindskog Johan Wedberg
sekreterare ordförande


