G-gruppen – Genealogi över Östersjön

Årsmötesprotokoll 2012-03-24

Tid.

Den 24 mars 2012, kl 13.00

Plats:

Släktforskarförbundets lokaler, Solna

Närvarande: 19 personer enligt närvarolista, bil 1.

§ 1.

Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att betona vikten av dagens
möte och förklarade därefter mötet öppnat.

§ 2.

Till ordförande för årsmötet utsågs Klas Råsäter.

§ 3.

Till mötessekreterare utsågs Svea-Lisa Råsäter.

§ 4.

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

§ 5.

Föreslagen dagordning fastställdes.

§ 6.

Fastställdes att mötet blivit behörigen utlyst.

§ 7.

Styrelsens verksamhetsberättelse, bil 2, gicks igenom rubrik för rubrik med
tillfälle till kommentarer.
Sista meningen - Valberedningen utnämns av styrelsen - i stycket ”Styrelse,
valberedning och revisorer” stryks. Meningen har kommit med av misstag.
I stycket ”G-gruppens projekt och arbetsgrupper” ändras första rubriken
”Släktforskardagarna 2010” till ”Släktforskardagarna 2011”.
Gustaf von Gertten kommenterade berättelsen och överlämnade en skrivelse,
bil 3, med synpunkter angående hur mycket av G-gruppens verksamhet, som
redovisas i berättelsen Mötet beslutade bifoga skrivelsen till protokollet.
Otfried Czaika redogjorde för det ekonomiska resultatet.
Berättelserna godkändes och lades till handlingarna.

§ 8.

Eva Almqvist föredrog revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2011, bil.4.
Inga anmärkningar mot styrelsens skötsel förelåg. Revisorerna tillstyrkte därför
ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 9.

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
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§ 10.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2013 skall vara oförändrat 125 SEK
eller 12,50 Euro.

§ 11.

Otfried Czaika kommenterade den framlagda verksamhetsplanen med budget,
bil. 5. Det framlagda förslaget är begränsat och avhängigt av hur mötet beslutar
när det gäller dagens motioner.
Mötet fastställde verksamhetsplan och budget.

§ 12.

Motionen ”Möten är a och o för en förening”, bil 6.
Gustaf von Gertten kommenterade sin motion och underströk vikten av
mötesverksamhet. Styrelsen har tillstyrkt motionen.
Beslutades att anta motionen.
”Motion om sammangående med annan förening”, bil 7.
Eftersom delar av styrelsen tillhör motionärerna har styrelsen avstått från att
kommentera motionen.
Gustaf von Gertten lämnade en bakgrund till G-gruppen, som kommer ur en
verksamhet inom GF, och som skulle kunna återgå till GF.
Otfried Czaika kommenterade förslaget och hoppades att ett beslut i enlighet
med motionen skulle kunna bidra till G-gruppens fortlevnad.
Jürgen Weigle påpekade att det i nuläget bara gäller en förhandling om
sammangående, som skall följas av ett nytt medlemsmöte, troligen i juni, för
beslut.
Mötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att förhandla i enlighet med förslaget i
motionen.

§ 13.

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

§ 14.

Till ordförande på ett år valdes Otfried Czaika, omval.

§ 15.

Till ordinarie ledamöter på två år valdes Staffan Goldring, omval och Franz
Brejcha, nyval
Till ordinarie ledamot på ett år valdes Christa Samuelsson, nyval.
Erik Lindholm har ett år kvar av sin mandatperiod
Till 1:a ersättare valdes Barbro Zimmerling Svan, nyval till 2:e ersättare Ivo
Asmus, omval. Samtliga på ett år.

§ 16.

Till revisorer på ett år valdes Eva Almqvist, omval och Mårten Hougström,
nyval.
Till ersättare på ett år nyvaldes Gunilla Hanserkers.
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§ 17.

Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i valberedningen för verksamhetsåret
2012 skall vara två ordinarie, varav en sammankallande, och en ersättare.

§ 18.

Beslutades att frågan om valberedning hänskjuts till extramötet, som skall
besluta om eventuellt sammangående med GF eller annan förening.

§ 19.

Inga övriga ärenden fanns anmälda.

§ 20.

Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Svea-Lisa Råsäter
Justeras

Klas Råsäter

Kerstin Åhlfeldt

Mårten Hougström

