
Protokoll från styrelsemöte den 4 augusti 2019 hos Lennart Hansson i Trunnerup.

Närvarande : Johan Wedberg, Catarina Lindskog, Lars-Erik Hultgren, Helena Balksäter, 
Lennart Hansson, Anja Andersson, Nicklas Ljungström, Anders Andersson och Ruben 
Nilsson. Från valberedningen: Eva Nilsson.
Då ordinarie styrelseledamöter saknades ersattes dessa av Lennart, Anja, Nicklas, Anders 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 styrelsemötet den 12 maj 2019 upplästes och lades till handlingarna.

§ 4 Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes av styrelsen.

§ 5 Avlidna
 1300:5 Karin Wegestål Uppåkra 85 år 190524
 1471:0 Jarl Nilsson Malmö 82 år 190518
 1820:0 Gert Jepsson Malmö 82 år 190118
 2042:0 Eva-Märta Lindros Trelleborg 84 år 181010
 3256:0 Assar Ohlsson Skurup 85 år 190627
 3738:0 Ulla Jönsson Klippan 79 år 180413
 3882:0 Åke Andersson Helsingborg 90 år 180106
 5473:0 Anita Nilsson Halmstad 79 år 190423
 7904:0 Lars Jönsson Trelleborg 68 år 180220

§ 6 Födda
 3619:225113 Ebba Märta Madicken Madsen Örkeljunga 180913
 3619:225223 Ronja Larsen Wilhelmsson Ljungbyhed 190512

§ 7 Kassarapport: 49 341,80 kr.

§ 8 Planering av släktmöte 2019
 15.30 Andakt i Öveds Kyrka  med Gert Nilsson
   Musik: Kaj Wirenbook och eventuell sång Anna Regner
   Ersättning: Kaj bjudes på middag och Anna 500 kr
 17.00  Årsmöte på Bjärsjölagård Slott
   storbild och mikrofon finnes i lokalen
 18.00  Middag
   



 Lotteri: Gunilla och Anja organiserar vinstplan, lotteriringar, sponsorer mm efter 
 antalet deltagare. Anders sponsrar lotteriet med honung.
 
 Försäljning av deltagares artiklar sker efter middagen. 

 “Tumlarens Antik” från Teckomatorp håller även i år föredrag efter middagen och   
 bjudes med respektive på middag (4 st). 

 Nicklas och Anita lägger in anmälningslänk på facebook och hemsida.
 Johan skickar ut inbjudan via mail med anmälningslänk. 
 Catarina: inbjudningar via post (ca 400 st), deltagarlistan även i större format för upp-
  sättning i lokalen, födda/avlidna-listan, självhäftande namnskyltar, röstsedlar
 Lennart ordnar blommor till graven i Everlöv. 
 Anja stryker styrelsebanden.
 Nicklas sköter inspelning av årsmötet för publicering på hemsidan.

 “Swich” kommer att användas vid betalning på Bjärsjölagård via Anita.
 I kassan ska det finnas minst 3 personer som sköter betalning, namnskyltar och röstkort
 
§ 9 Information från valberedningen
 Eva informerar om att det har varit många avsägelser och avhopp under våren men att  
 de tomma styrelseplatserna kommer att fyllas av nya släktingar. 
 Lars Daun har avsagt sig vidare styrelseuppdrag. 

§ 10 Övriga frågor
 Motion har inkommit från valberedningen (se bilaga 1).

 Åsa Bergström var inbjuden att informera om att skapa en eventuell studiecirkel. Hon  
 kunde tyvärr inte medverka men inbjudes till nästa styrelsemöte i höst.

 Nästa styrelsemöte blir på Rydsgårdshus söndagen den 13 oktober kl. 11.00. 
 
§ 12 Johan tackade Lennart och Berit för fika och avslutade mötet. 
 

Vid protokollet Justeras

Catarina Lindskog Johan Wedberg
sekreterare ordförande



Bilaga 1

2019-08-03

Valberedningen önskar att lämna följande motion till årsmötet.
 
 
Fyllnadsval
Gällande fyllnadsval under pågående räkenskapsår, så önskar valberedningen att årsmötet ska 
ge valberedning och styrelse möjlighet att göra fyllnadsval under pågående räkenskapsår.
 
Valberedningen föreslår årsmötet att ges tillåtelse till att kunna delegera styrelsen att utföra 
fyllnadsval efter beredning av ärendet av valberedningen. Det finns ett behov av detta efter-
som det finns avhopp i styrelsen under pågående räkenskapsår, vilket försvagar styrelsen och 
gör det i vissa situationer svårt att utföra styrelsens arbete korrekt. 
 
Hälsningar,
 
 
Eva Nilsson


