
Protokoll från styrelsemöte den 1 mars 2020 på Rydsgårdshus, Rydsgård.

Närvarande : Nicklas Ljungström (ordförande), Catarina Lindskog, Anita Nilsson, Johan 
Wedberg , Lennart Hansson, Anja Andersson, Anders Andersson, Lars Emilsson (via telefon), 
Kent Göran Persson, Johan Hallberg, Ann-Kristin Nilsson och Eva Nilsson (valberedning).

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

§ 2 Catarina valdes att föra dagens protokoll.

§ 3 Då ordinarie styrelseledamöter var frånvarande ersattes dessa av Anders, Kent-Göran  
 och Lars.

§ 4 Dagordningen upplästes och två punkter lades till:
 5a Genomgång av konstituerande protokoll från den 13 oktober 2019
 9a Arkivering av föreningens dokumentation

§ 5 Protokoll från styrelsemötet den 13 oktober 2019 upplästes och lades till handlingarna.

§ 5a Protokoll från konstituerande styrelsemötet den 13 oktober 2019 upplästes och lades till  
 handlingarna.

§ 6 Protokoll från årsmötet 2019 upplästes och lades till handlingarna.

§ 7 Avlidna släktingar
 1535:0 Jan Frick Hörby 80 år 191217
 3391:0 Gun Jönsson Veberöd 88 år 191021

§ 8 Födda släktingar
 Inga födda släktingar har kommit till styrelsens kännedom.

§ 9 Kassarapport: 56 755,90 kr.

§ 9a Arkivering av föreningens dokument
 Nicklas har undersökt möjligheterna till att arkivera föreningens dokument.
 Arkivförbundet, som finns i lokaler på Arkivcentrum i Lund, hyr ut hyllor för arkivering  
 för ca 250 kr/år per hyllmeter. I medlemskapet i Arkivförbundet ingår dels att få nyttja  
 deras lokaler och att få ta del av Arkivförbundets kurser gällande historiska dokument.
 Släktföreningen äger fortfarande dokumenten som arkiveras och bestämmer under vilka  
 villkor som Arkivförbundet får lov att använda föreningens dokument för ex. forskning.
 Nicklas fick styrelsens godkännande att gå vidare med frågan om kostnaden understiger  
 500 kr/år.



§ 10 Släktmöte 2020
 Styrelsen beslutade att årsmötet 2020 sker på Rydsgårdshus i Rydsgård.
 

 Meny: Hel, grönsaksspäckad laxfile med nypotatis, smält smör , vitvinssås och citron.
   Chokladkräm med svart vinbärsmousse, kolasås och cocoskrunch 
 I priset ingår läsk, vatten eller lättöl och kaffe. Middagen serveras som buffé.
 

 Det kommer att finnas vegetariskt och kött-alternativ. Föreningen betalar 280 kr/pers  
 och lokalhyran är 600 kr + 6 kr/person.   
 Priset för mötesdeltagarna blir 350 kr/person, 190 kr för barn 4-12 år och barn under 
 4 år äter gratis. Anmälan till Rydsgårdshus ska ske senast 1 vecka innan årsmötet.
 Lokalen kan ta emot upp till 150 gäster. 
 Rydsgårdshus har till uthyrning två rum med två bäddar i vart rum för 300 kr/person.  
 I rummen finns tillagningsmöjligheter inklusive kylskåp. Måltider står de boende själv för.

 Nicklas kontaktar Gert Nilsson för eventuell gudstjänst i Villie Kyrka.
 Kent-Göran undersöker kostnad för transport med buss till och från kyrkan.

 Catarina har preliminärbokat Jaques Schultz för föredrag om “Skånska skrönor och 
 räliga historier”. Föredraget tar 45-60 minuter och kostnaden är 2000 kr + 50 kr/mil 
 i körersättning.

 Anja och Gunilla organiserar även i år lotteriet.

 Agenda (preliminär):
 14.30  Andakt i Villie Kyrka med Gert Nilsson
 16.00  Föredrag av Jaques Schultz
 17.15  Årsmöte
 18.00  Middag
 
§ 11 Övriga frågor
 Åsa Bergström inbjudes till nästa styrelsemöte för att informera om att skapa en 
 eventuell studiecirkel via Vuxenskolan. 

 Lars-Erik avsade sig omval till styrelsen.

 Johan Wedberg ska uppdatera hemsidan så informationen gällande styrelsen är korrekt.

 Johan Hallberg ska kolla upp vad kostnaden blir för framtagande av pins/brosch.

§ 12 Nästa styrelsemöte blir på Rydsgårdshus söndagen den 10 maj 2020 kl. 11.00. 
 
§ 13 Nicklas tackade alla deltagarna och avslutade mötet. 
 

Vid protokollet Justeras

Catarina Lindskog Nicklas Ljungström
sekreterare ordförande


