Föreningen G-gruppen
Genealogi över Östersjön
ÅRSMÖTE 2013-03-23
Tid.

Den 23 mars 2013, kl 13.00

Plats:

Tyska kyrkans samlingssal, Svartmangatan 16 A, Stockholm

Närvarande: 21 personer enligt närvarolista, bil 1.
§ 1.

Föreningens ordförande Franz Brejcha förklarade mötet öppnat.

§ 2.

Till ordförande för årsmötet utsågs Otfried Czaika.

§ 3.

Till mötessekreterare utsågs Svea-Lisa Råsäter.

§ 4.

Till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets
protokoll, utsågs Christa Samuelsson och Peeter Grünberg.

§ 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.
Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 8.

Gunilla Hanserkers föredrog revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2012,
bil.3. Inga anmärkningar mot styrelsens skötsel förelåg. Revisorerna tillstyrkte
därför ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 9.

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

§ 10.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2014 skall vara oförändrat 125
SEK. Beslutades att styrelsen har mandat att valutajustera motsvarande
medlemsavgiften i Euro.

§ 11.

Erik Lindholm kommenterade den framlagda verksamhetsplanen med budget,
bil. 4. Ett nytt inslag är förslaget till möten över Skype eller motsvarande.
Konstaterades också, att i och med att föreningens medverkan i
Släktforskardagarna i Köping görs i samverkan med Sverige Amerika Centret i
Karlstad, blir kostnaden lägre än i den föreslagna budgeten.
Mötet fastställde verksamhetsplan och budget.
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§ 12.

Motionen ”I begynnelsen…”, bil 5.
I motionärens, Jürgen Weigle, frånvaro föredrogs motionen av Erik Lindholm.
Styrelsen har tillstyrkt motionen.
Beslutades att anta motionen med tillägget att styrelsen skall beakta de
ekonomiska aspekterna.

§ 13.

Antalet styrelseledamöter fastställdes till 4 och antalet ersättare till 2.

§ 14.

Till ordförande på ett år valdes Franz Brejcha, omval.

§ 15.

Till ordinarie ledamöter på två år valdes Erik Lindholm, omval och
Erik Gustavsson, nyval.
Till ordinarie ledamot på ett år valdes Boel Schavon, nyval.
Till ersättare på ett år valdes Barbro Zimmerling Svan, omval och Mathias
Nilsson, nyval.

§ 16.

Till revisorer på ett år valdes Eva Almqvist, omval och Jürgen Weigle, nyval.
Till ersättare på ett år valdes Gunilla Hanserkers, omval.

§ 17.

Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i valberedningen för verksamhetsåret
2013 skall vara 3, varav en sammankallande.

§ 18.

Till valberedning valdes Otfried Czaika och Ulla-Brita Sjöblom Pedersson.
Styrelsen fick i uppdrag att tillsammans med de två valda ledamöterna utse
ytterligare en ledamot tillika sammankallande.

§ 19.

Inga övriga ärenden fanns anmälda.

§ 20.

Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Före årsmötet höll Erik Gustavsson från Sverige Amerika Centret i Karlstad ett föredrag med
rubriken: Forskning kring emigrationen till Nordamerika och besläktat med forskningen
”Över Östersjön”. I pausen före årsmötesförhandlingarna serverades en lättare förtäring.
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