Föreningen G-gruppen
Genealogi över Östersjön
ÅRSMÖTE 2014-03-08
Tid:

Den 8 mars 2014, kl 13.00

Plats:

Tyska kyrkans Gildenhaus, Stockholm

Närvarande: 18 personer enligt närvarolista, bil 1.
§ 1.

Föreningens ordförande Franz Brejcha förklarade 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 Ingemar Goliath och Kerstin Åhlfeldt.

§ 5.

Föreslagen dagordning fastställdes.

§ 6.

Fastställdes att mötet blivit behörigen utlyst.

§ 7.

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse, bil 2, gicks igenom
rubrik för rubrik med tillfälle till kommentarer.
Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 8.

Eva Almqvist föredrog revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2013, bil 3.
Inga anmärkningar mot styrelsens skötsel förelåg. Revisorerna tillstyrkte därför
ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 9.

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

§ 10.

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2015 skall vara oförändrat 125
SEK. Beslutades att styrelsen har mandat att valutajustera motsvarande
medlemsavgiften i Euro.

§ 11.

Franz Brejcha och Erik Lindholm kommenterade den framlagda verksamhetsplanen med budget, bil 4. Som ett tillägg presenterades skrivelsen
”Utvecklingsplan för föreningen G-gruppen”, bil 5. Därefter följde en
diskussion vars slutsats blev att denna skrivelse inte kunde fogas till
verksamhetsplanen eftersom texten inte varit tillgänglig för medlemmarna i tid
före mötet. Jürgen Weigle och Ingemar Goliath yrkade att behandlingen av
texten skulle flyttad till punkt 19 i dagordningen Övriga ärenden. Vilket
beslutades.
Mötet fastställde verksamhetsplanen.
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Därefter diskuterades förslaget till budget för 2014. Ingemar Goliath föreslog att
kommande års budget borde innehålla både budget för året samt utfall och
budget för föregående år. Årsmötet tillstyrkte förslaget och fastställde budgeten.
§ 12.

Inga styrelseförslag eller motioner från medlemmarna fanns.

§ 13.

Antalet styrelseledamöter fastställdes utöver ordförande till 4 och antalet
ersättare till 2.
Därefter följde en diskussion om valberedningens förslag som benämns som
”Förslag till en interimistisk styrelse” samt frågor kring Utvecklingsplanen och
de därmed sammanhängande förutsättningarna för val till styrelse. Det fanns
olika meningar om den avgående styrelsens samarbete med SAC. Lars Craemer
anförde kvalitetsbrister i SAC:s hantering av ÖÖ-projektet. Han ansåg att
avtalet bör sägas upp och omförhandlas.
Styrelseledamöterna Mathias Nilsson och Erik Gustavsson kommenterade det
som sagts och poängterade att både G-gruppen och SAC är ideella föreningar
där arbetet utförs på ideell bas och där man kanske inte alltid kan kräva full
precision.
Jürgen Weigle yrkade att valberedningens förslag inte skulle avse val av en
”interimistisk” styrelse. Vilket beslutades. Som en konsekvens av
diskussionerna under mötet avgick den tidigare styrelsen i sin helhet.

§ 14.

Till ordförande på ett år valdes Jürgen Weigle, nyval.

§ 15.

Till ordinarie ledamöter på två år valdes Katarina Möller, nyval och
Jürgen Spoida, nyval.
Till ordinarie ledamöter på ett år valdes Christa Samuelsson, nyval och Lars
Craemer, nyval.
Till ersättare på ett år valdes Gustaf von Gertten, nyval och Kerstin Åhlfeldt,
nyval. De går in som ersättare i ovannämnda ordning.

§ 16.

Till revisorer på ett år valdes Eva Almqvist, omval och Kjell Pedersson, nyval.
Till ersättare på ett år valdes Svea-Lisa Råsäter, nyval.

§ 17.

Årsmötet beslutade att antalet ledamöter i valberedningen för verksamhetsåret
2014 skall vara 3, varav en sammankallande.

§ 18.

Till valberedning valdes Erik Lindholm, Otfried Czaika och Ulla-Brita Sjöblom
Pedersson. Beslutades att valberedningen utser sammankallande inom sig.
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§ 19.

Den avgående styrelsen drog tillbaka sitt under mötet framlagda förslag till
Utvecklingsplan.
Mathias Nilsson föreslog att samarbetsavtalet med SAC sägs upp omedelbart,
medan Jürgen Weigle menade att avtalet inte skall sägas upp nu utan bli föremål
för en diskussion i styrelsen och med SAC.

§ 20.

Ordförande tackade de närvarande och den avgående styrelsen samt önskade
den nya styrelsen lycka till och förklarade därmed mötet avslutat.

Före årsmötet höll Mathias Nilsson från Sverige Amerika Centret, SAC, i Karlstad ett
föredrag som presenterade deras forskningsresurser. SAC har nyligen bytt namn till Svenska
Migrationscentret. I pausen före årsmötesförhandlingarna serverades en lättare förtäring.
Vid protokollet
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