G-gruppen – Genealogi över Östersjön

Årsmötesprotokoll 2010-02-20
Plats:

Släktforskarförbundets samlingssal, Solna

Närvarande: 17 personer enligt närvarolista, bil 1 varav en icke medlem.
§ 1.

Mötet öppnades av föreningens ordförande Otfried Czaika.

§ 2.

Till ordförande för årsmötet utsågs Gustaf von Gertten.

§ 3.

Till mötessekreterare utsågs Svea-Lisa Råsäter.

§ 4.

Till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets
protokoll, utsågs Jürgen Weigle och Kerstin Åhlfeldt.

§ 5.

Föreslagen dagordning fastställdes efter diskussion. Gunnar Ståhl m fl ansåg att
motioner och förslag under § 12 inte presenterats i vederbörlig tid. Otfried
Czaika och Eva Almqvist anmälde avvikande uppfattning. Mötet beslutade att
inget beslut skulle fattas under § 12 och eventuell diskussion ske under § 19
Övriga ärenden

§ 6.

Fastställdes att mötet blivit behörigen utlyst.

§ 7.

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse presenterades av
Anita Sundell. Från mötet framfördes önskemål om en mindre förändring av
redigeringen av den ekonomiska berättelsen för att göra den mer lättförstådd.
Berättelserna godkändes och lades till handlingarna.

§ 8.

Olle Sahlin föredrog revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2009. Inga
anmärkningar mot styrelsens skötsel förelåg. Revisorerna tillstyrkte därför
ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 9.

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

§ 10.

Otfried Czaika redogjorde för bakgrunden till styrelsen förslag om höjd
medlemsavgift – bl a på grund av höjd medlemavgift (10 kr) till Förbundet samt
för att kunna ha ekonomiskt utrymme inför framtida åtaganden. Årsmötet
diskuterade styrelsens förslag, att medlemsavgiften för 2011 skall vara 125 SEK
eller 12,50 Euro. Mötet beslutade enligt förslaget.

§ 11.

Otfried Czaika kommenterade den framlagda verksamhetsplanen. Tonvikten
ligger på hemsidan och olika aktiviteter med syfte att rekrytera fler medlemmar
samt arbeta vidare med påbörjade och framtida projekt. Budgetens omslutning
är 40 000 kr.
Mötet fastställde verksamhetsplan och budget.

§ 12.

Enligt tidigare beslut hänskjuts diskussionen till punkten Övriga ärenden
.
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§ 13.

Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes enligt valberedningens förslag till
ordförande samt fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 14.

Ordförande Otfried Czaika kvarstår till 2011.

§ 15.

Till ordinarie ledamot för två år omvaldes Helena Andersson
Till suppleanter på ett år omvaldes Christa Samuelsson och nyval Ingemar
Ekman.

§ 16.

Till revisorer på ett år omvaldes Uve Asp och nyval Eva Almqvist.
Till revisorssuppleant på ett år nyvaldes Mats Westerberg

§ 17.

Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i valberedningen för verksamhetsåret
2009 skall vara oförändrat tre.

§ 18.

Då inget förslag till valberedning kunde erhållas under mötet fick styrelsen i
uppdrag att rekrytera ny valberedning snarast.

§ 19.

Innehållet i förslaget till stadgeändringar under § 12 diskuterades och olika
uppfattningar ventilerades. Gunnar Ståhl föreslog en ändrad text för § 16 i
stadgarna vilket han anser bättre täcker vad som avses utan att bli alltför
detaljerat. Mötets enades om att ärendet återförs till styrelsen för beredning och
nytt förlag till nästa årsmöte.

§ 20.

De avgående ledamöterna och övriga medverkande avtackades. Otfried Czaika
informerade samtidigt att styrelsen utsett Gunnar Ståhl till hedersmedlem för
hans stora insatser för föreningen framförallt inom projektet Över Östersjön
varefter han tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.
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