Föreningen G-gruppen - Genealogi över Östersjön
Protokoll vid ordinarie årsmöte.
Lördagen den 23 april 2016, Gildehaus, Tyska Kyrkan, Gamla Stan, Stockholm kl. 13.00.
Närvarande: 18 pesoner deltog fysiskt (bilaga 1). I den virtuella omröstningen 2016 (bilaga 2)
har 101 röstande deltagit; vid varje beslutspunkt vid årsmötet redovisades dess resultat.

1. Lars G. Johansson hälsade välkomna och öppnade mötet.
2. Olle Sahlin valdes att leda årsmötesförhandlingarna.
3. Erik Lindholm valdes att föra protokollet.
4. Till justerngsmän och rösträknare valdes Ingemar Goliath samt Christa Samuelsson
som tillsammans med mötets ordförande justerar protokollet.
5. Dagordningen fastställdes.
6. Fastställdes att mötet behörigen utlysts.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut har funnits tillgängliga på föreningens
hemsida sedan 29.1 2016. Lars G Johansson sammanfattade berättelsen. Ett särskilt
tack till Christa Samuelsson som hjälpt kassören Katarina Möller att sätta sig in i
föreningens bokföring.
8. Eva Almqvist föredrog revisionsberättelse (bilaga 3) samt tillstyrkte ansvarsfrihet för
styrelsen.
9. Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
10. Faställdes att medlemsavgiften för 2017 skall vara oförändrad, 125 SEK eller 14 EUR.
11. Lars G Johansson föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för år
2016, varefter årsmötet fastställde dessa.
12. Ett förslag från styrelsen (”Att mötas bland molnen”) hade inkommit av innebörd att
föreningens ordinarie och extra stämmor skall kunna genomföras virtuellt . Anfördes
att förslaget grundar sig på en medlemsenkät som år 2010 visade att 80% av
medlemmarna var positiva till en sådan möjlighet. Efter diskussion beslutade stämman

i enlighet med förslaget.
13. Mötet fastställde antalet styrelseledamöter till 5 samt 2 ersättare.
14. Redovisades att valberedaren saknade förslag till ordförande, varefter mötet beslutade
att ordförandeposten skall vara vakant 2016.
15. Till ordinarie ledamöter för två år (2016-2017) valdes Jan-Åke Hager (nyval),
Katarina Möller samt Juergen Spoida.
Till ersättare på ett år valdes Lars Craemer och Jürgen Weigle, vilka går in som
ersättare i denna ordning.
Dessutom ingår i styrelsen som ordinarie ledamöter Lars G Johansson och Erik
Lindholm valda för 2015-2016.
16. Till ordinarie revisor valdes Eva Almqvist med Svea-Lisa Råsäter som ersättare.
17. Fastställdes att Juergen Spoida tills vidare är ansvarig, tillika rösträknare, för
förhandsröstningar.
18. Mötet faställde att en valberedare skall utses.
19. Ulla-Brita Sjöblom Pedersson utsågs till valberedare.
20. Övriga ärenden. Under denna punkt framfördes från några medlemmar önskemål om
att föreningen även skulle verka för anordnande av föreningsmöten framför allt i
Stockholm med möjligheter för medlemmar till personliga kontakter, utbyte av
forskningserfarenhet och aktuell information – företrädare för den nya styrelsen
förklarade att den under vissa förutsättningar kunde vara öppen för att i någon mån
understödja frivilliga initiativ av den arten, men att styrelsen inte hade möjlighet att
vid sidan av den fastställda verksamhetsplanen (med dess virtuella inriktning) själv
ansvara för sådan mötesverksamhet. Något formellt yrkande i frågan framfördes inte
men mötet beslutade att diskussionen skulle tas till protokollet.
21. Mötet förklarades avslutat.
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