
Protokoll från styrelsemöte den 13 oktober 2019 på Rydsgårdshus, Rydsgård.

Närvarande : Nicklas Ljungström (ordförande), Catarina Lindskog, Anita Nilsson, Gunilla 
Giertz, Lars-Erik Hultgren, Johan Wedberg (via telefon), Lennart Hansson, Göran Hansson, 
Anja Andersson, Anders Andersson, Lars Emilsson (via telefon), Kent Göran Persson, Gunnar 
Olsson och Ann-Kristin Nilsson.

§ 1 Ordförande Nicklas Ljungström hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Dagordningen upplästes och godkändes.

§ 3 Protokoll från styrelsemötet den 4 augusti 2019 upplästes och lades till handlingarna.

§ 4 Inga avlidna har kommit till styrelsens kännedom

§ 5 Födda
 1618:211 Hailey Emi Victoria Andersson S. Sandby 190507

§ 6 Kassarapport: 83 316,90 kr.

§ 7 Släktmöte 2019
 Årets släktmöte var bra planerat med olika lokaler för årsmöte och mat.
 Serveringen av drycker, som deltagarna själv skulle betala, fungerade inte. Vid kvällens  
 slut hade restaurangen nota på obetalda drycker för ca: 150-200 kronor som Johan 
 betalade. Den kostnaden ska föreningen stå för. Johan påpekade att fakturan för 
 middagen ännu inte har kommit. 
 Sändningen från årsmötet som skickades via Facebook hade dålig ljudkvalitet. Ska om  
 möjligt ha bättre kvalitet på utrustningen till nästa år.
 Boendet var dyrt, 1400 kr för enkelrum och 1900 kr för dubbelrum. Ta prisuppgift på  
 rum inför årsmöte 2020.
 Lägg in i inbjudan att om det är problem med transport så kan föreningen hjälpa till med  
 samåkning.
 Många lotter såldes och det var bra med många vinster. 
 
§ 8 Släktmöte 2020
 Datum för nästa årsmöte blir den 26 september 2020. 
 Till nästa styrelsemöte ska Nicklas, Johan W och Lennart ta fram förslag på nästa   
 årsmötesplats. Kostnaden för middag ca: 300-400 kronor. 
 Catarina ska ta kontakt med eventuella föredragshållare inom historia och 
 släktforskning.



§ 9 Övriga frågor

 Åsa Bergström inbjudes till nästa styrelsemöte för att informera om att skapa en 
 eventuell studiecirkel. 

 Catarina avsade sig omval till styrelsen och sekreterare.

 Diskussioner kring suppleanternas medverkan vid styrelsemöte även då alla styrelse-
 ledamöterna är närvarande.

§ 10 Nästa styrelsemöte blir på Rydsgårdshus söndagen den 1 mars 2020 kl. 11.00. 

 Tiden för därefter kommande styrelsemöte bestämdes till den 10 maj kl. 11.00 på 
 Rydsgårdshus.
 
§ 11 Nicklas tackade alla deltagarna och avslutade mötet. 
 

Vid protokollet Justeras

Catarina Lindskog Nicklas Ljungström
sekreterare ordförande


