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NYKÖPING-OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING 

Protokoll från årsmöte 26 februari 2015 i Koordinaten, 

Biblioteket i Oxelösund 

 

1. Årsmötet öppnas  

 Ordförande Barbro Stålheim hälsade välkommen och förklarade årsmötet  

 öppnat. Över 90 personer slöt upp till mötet. 

 

2. Val av årsmötesfunktionärer 

 a/ till ordförande valdes Ted Rosvall 

 b/ till sekreterare valdes Bengt Osanius 

 c/ till justeringsmän tillika rösträknare valdes Gunnel Larsson och Ylva  

     Jansdotter att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

3. Fastställande av dagordningen  

 Dagordningen fastställdes efter ändring från ”andra” till ”första” beslutet i  

 punkt 14 samt tillägg till punkt 16. 

 

4. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst 

 Konstaterades efter bakgrundsinformation från Barbro Stålheim att så var fallet. 

 

5. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

 a/ verksamhetsberättelsen redovisades av Barbro Stålheim och godkändes 

 b/ den ekonomiska berättelsen redovisades av Barbro Stålheim och  

     godkändes. Årets underskott uppgick till 43 734 kronor 

 c/ revisionsberättelsen upplästes av revisorn Eva Sandström och godkändes 

 d/ styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

6. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2015 
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 Verksamhetsplanen och budgeten redovisades av Barbro Stålheim och  

 fastställdes av mötet. Släktforskardagarnas budget lyftes fram   

 och diskuterades. Inga yrkanden framkom. 

 

 

7. Fastställande av medlemsavgiften för 2016 

 Ökande tryckeri- och portokostnader samt förbundets höjda medlemsavgift  

 gör att styrelsen föreslog en höjning med 50 kronor till 200 kronor för vanlig  

 medlem och för familjemedlem oförändrat 50 kronor. Förslaget godkändes. 

 

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 

 Styrelsen har de senaste året haft fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.  

 Valberedningen föreslog nu en återgång till sju ordinarie och två suppleanter  

 vilket fastställdes. 

 

9. Val av ordförande 

 Barbro Stålheim omvaldes till ordförande på ett år. 

 

10. Val av styrelseledamöter 

 Camilla Eriksson och Bengt Osanius omvaldes på två år. (Josefina Höglin  

 har ett år kvar.) Fredrik Derefeldt, Anne Frykholm Johansson och Per Frisell  

 nyvaldes på två år. 

 

11. Val av suppleanter till styrelsen 

 Kristine Wendelsten omvaldes och Sören Fridlund nyvaldes på ett år.  

 

12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

 Eva Sandström omvaldes på två år (Lennart Hallberg har ett år kvar). 

 Anna Merelius omvaldes som revisorssuppleant på ett år. 

 

13. Val av valberedning 

 Till valberedning omvaldes Åsa Gustafsson, sammankallande, och Mikael  

 Sjöstedt samt nyvaldes Monica Gustafsson. Samtliga valdes på ett år. 
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14. Behandling av styrelsens förslag till reviderade stadgar – första beslutet  

 Föredrogs av Fredrik Derefeldt. Några frågor ställdes av mötesdeltagarna och  

 när dessa klarats ut godkändes förslaget. De nya stadgarna kommer att tas  

 upp till ny behandling och andra beslutet på höstmötet. 

15. Behandling av inkomna motioner 

 Inga motioner hade inkommit. 

 

16. Övriga frågor 

 a/ AnKnytningen: pga kraftig portohöjning av föreningsbrev diskuterades hur  

     vi ska göra med tidningen. Beslutades dock att fortsätta ge ut 16 sidor året ut. 

 b/ Ny logga: meddelades att Kaj Eriksson arbetar med att ta fram en ny logga. 

 

17. Mötet avslutas 

 Mötet avslutades av Ted Rosvall. 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

_____________________ ______________________ 

Bengt Osanius, sekreterare Ted Rosvall, ordförande 

 

 

Justeras Justeras 

 

 

 

_____________________ _____________________ 

Gunnel Larsson Ylva Jansdotter 

 


