
Protokoll från styrelsemöte den 27 september 2020 på Rydsgårdshus, Rydsgård.

Närvarande : Nicklas Ljungström (ordförande), Catarina Lindskog, Anita Nilsson, Gunilla 
Giertz, Lennart Hansson, Anja Andersson, Anders Andersson, Ruben Nilsson, Johan Hallberg, 
Ann-Kristin Nilssonoch Kenth Arvidsson (valberedningen). 
Via länk: Johan Wedberg, Lars Emilsson och Eva Nilsson (valberedningen).

§ 1 Ordförande Nicklas hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Catarina valdes att föra dagens protokoll.

§ 3 Då ordinarie styrelseledamöter var frånvarande ersattes dessa av Lars och Johan.

§ 4 Dagordningen upplästes och “§ 8.5 Pins” lades till.

§ 5 Protokoll från styrelsemötet den 30 augusti upplästes och lades till handlingarna.

§ 6 Avlidna släktingar
 1911:0 Gunny Nilsson Skurup 92 år 191022
 3272:0 Sven Börje Isaksson Höllviken 78 år 200913
 3366:0 Gudrun Odrell Lund 83 år  200206
 
§ 7 Födda släktingar
 1084:221 Frida Persson Green Rydsgård 180411
 1084:222 Freja Persson Green Rydsgård 191021

§ 8 Kassarapport: 51 759,90 kr

§ 8.5 Kråsnål & pins
 Styrelsen beslutade att beställa hos “Anderzon of Sweden” i Ystad:
 300 st nål 10x10 mm med emalj á 16 kr (exkl. moms)
 300 st pin 20x20 mm med emalj á 18 kr (exkl. moms)
 Försäljningspriset blir 50 kr/st oavsett storlek. Eventuellt porto tillkommer.
 Leveranstid 2-3 veckor. Johan Hallberg sköter kontakten med “Anderzon”.

§ 9 Släktmöte 2020
 Då årets släktmöte blir digitalt kommer styrelsen att föreslå följande beslut:
 - medlemsavgiften för 2021/2022 är oförändrad 100 kr/år
 - inkomna motioner bordläggs till 2021

 Följande punkter bordsläggs till årsmötet 2021:
 - parentation och uppläsning av födda släktingar
 - avtackning av avgående ledamöter



 Kallelsen till årsmötet godkändes av styrelsen och kommer att skickas ut via post av  
 Catarina under vecka 40 och via mail och sociala medier av Johan och Nicklas under  
 vecka 41. 
 
 Årsmötet kommer att spelas in och efter årsmötet eventuellt läggas upp digitalt.

 Efter anmälan om deltagande på det digitala årsmötet kommer följande dokument att  
 skickas ut via mail:
 - revisionsberättelsen 2019/2020
 - verksamhetsberättelsen 2019/2020
 - protokoll från årsmötet 2019
 - valberedningens förslag på nya styrelseledamöter
 - styrelsens förslag på valberedning

 Föreningen tecknar en månads prenumeration av programmet “ZOOM” för att   
 genomföra det digitala årsmötet. Kostnaden för detta är ca 170 kronor.
 Söndagen den 11 oktober kl 13.00 kommer styrelsen att testa programmet via dator,  
 smart-phones och fast telefoni.

 Anita meddelade att hon inte fått kontakt med en av revisorerna så hon tar kontakt med  
 revisor-suppleanterna för godkännande av revisionsberättelsen för 2019/2020.

§ 10 Valberedningen redogjorde för sitt förslag på styrelse 2020/21.
 
§ 11 Styrelsens förslag på valberedning
 Eva Nilsson (sammankallande), Kenth Arvidsson, Lena Nilsson och en vakant suppleant.

§ 12 Årsmöte 2021
 Årsmötet 2021 kommer att planeras såsom för 2020, på Rydsgårdshus med föredrag av  
 Jacques Schultze. Eventuellt kommer något extra arrangemang att hållas eftersom det  
 inte blir någon efterföljande släktmiddag i år. 

 Förslag om att ha en släkt-träff under våren under enkla former.
 
§ 13 Övrigt
 Nicklas redogjorde för årsmötet på Arkivförbundet.

 Styrelsen ska fundera på vilka befogenheter administratörerna av Facebook ska ha, för  
 att eventuellt kunna stänga av medlemmar och ta bort kommentarer på Facebook. 
 
§ 14 Konstituerande styrelsemöte hålls den 22 november kl. 11. 00 på Rydsgårdshus. 
 Direkt därefter hålls ett ordinarie styrelsemöte.

§ 15 Ordförande tackade alla ledamöter och avslutade mötet.

Vid protokollet Justeras

Catarina Lindskog Nicklas Ljungström
sekreterare ordförande


