G-gruppen – Genealogi över Östersjön

Protokoll
Extra föreningsstämma 2012-06-13
Tid.

Den 13 juni 2012 kl 18.15

Plats:

Tyska församlingens Kirchensaal, Svartmansgatan 16, Stockholm

Närvarande: 14 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 Gunilla Hanserkers och Lars Craemer.

§ 5.

Föreslagen dagordning fastställdes efter upplysning till Mårten Hougström att
fråga om valberedning kommer att tas upp under punkt 8.

§ 6.

Fastställdes att mötet blivit behörigen utlyst.

§ 7.

Otfried Czaika redogjorde för mötets huvudfråga nämligen ett samgående med
GF. GFs utkast till villkor för samgående delades ut. Styrelsen avstyrker
samgående under dessa villkor då de innebär bl a problem med
upphovsrättsfrågor och ger en känsla av övertagande snarare än samgående.
Samtidigt noterades att diskussion pågår med andra föreningar.
En livlig diskussion uppstod med synpunkter för och emot GFs förslag och
ifrågasättande av processen. Det utrycktes önskemål om mer tid för diskussion
och fortsatta förhandlingar med GF och andra föreningar.
Mötet beslutade
att avvisa GFs framlagda utkast från den 2012-04-12.
att G-gruppen fortsätter sin verksamhet som egen förening.
att styrelsens uppdrag att förhandla med GF eller annan förening kvarstår.
Mårten Hougström reserverade sig skriftligt mot beslutet med följande lydelse:
”Jag reserverar mig mot första satsen i beslutet om att avvisa förslaget från GF.
Jag menar att satsen ska exkluderas från beslutet.”
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§ 8.

Otfried Czaika och Christa Samuelsson meddelade att de avgår ur styrelsen med
omedelbar verkan. Styrelsens arbete leds fortsättningsvis av v. ordförande Franz
Brejcha. Erik Lindholm föreslog att man arbetar vidare i den kvarstående
styrelsen fram till nästa ordinarie möte. Vid behov kan andra personer
adjungeras till styrelsen. Vilket beslutades.
Mötet vädjade till Jürgen Weigle och Gunilla Hanserkers att kvarstå som
valberedning, vilket de accepterade. Otfried Czaika förklarade sig villig att ingå
i valberedningen. Beslutades att välja dessa tre.

§ 9.

Mötet beslutade att inte hålla någon extra stämma i höst.

§ 10.

Mötesordförande tackade de närvarande och
styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.
´

speciellt

de

Vid protokollet

Svea-Lisa Råsäter
Justeras

Klas Råsäter

Gunilla Hanserkers

Lars Craemer

avgående

