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§1 Till att leda mötet utses Carl G. Nilsson och till dess sekreterare 
väljes Björn Nilsson.

§ 2 Mötet anses behörigt utlyst.

§ 3 Per Erik Gustavsson och Inga-Kari Björner utses till justerare.

§ 4 Föredragningslistan fastställes.

§ 5 Åke Andersson föredrar verksamhetsberättelsen. Kassören lämnar
en ekonomisk redovisning. Berättelserna föranleder inga frågor och 
efter mötets godkännande läggs de till handlingarna. Handlingarna
bifogas detta protokoll.

§ 6 Revisionsberättelsen föredrages. Revisorn föreslår att styrelsen 
beviljas ”full och tacksam” ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

§ 7 Resultaträkningen, som visar på ett underskott på 30 159,90 kr, och 
balansräkningen, som balanserar på 248 345,19 kr, fastställes.

§ 8 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9 Styrelsen föreslår en årsavgift på 150 kr/person för år 2020,  samt  
en familjeavgift på 300 kr. Detta blir också stämmans beslut.

§ 10 Kassören presenterar budget  för 2019. Denna, med ett beräknat 
underskott på 14 175 kr, antas. 

§ 11 Åke Andersson presenterar verksamhetsplanen för 2019. Det 
efterlyses lite mer Öppet hus på vårkanten. Styrelsen kommer att 
fundera på detta, bl.a finns bilder från Lennart Falls samlingar att 
visa.

§ 12 Åke Andersson utses till ordförande för år 2019.

§ 13 Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år omväljes
Karin Eskilsson och Lars-Ove Jacobsson.  Pia Johansson nyväljes 
för en tid av 2 år. 

§ 14 Håkan Stensson väljes till revisor, med Ole Eliassen som ersättare, 
för en tid av ett år.

§ 15 Carl G Nilsson, sammankallande, och Tommy Aarna utses till 



till valberedning.

§16 Övriga val. Inget formellt val av kommittéer företas, utan tillsättande 
av sådana överlåtes till styrelsen.

 
§ 17 Inga övriga frågor eller motioner föreligger.

§ 18 Mötet avslutas

Efter mötet ger Harald Nilsson, från släktforskningsföreningen DIS Filbyter,
en intressant introduktion i konsten att släktforska.

............................................... ...............................................
  Carl G. Nilsson mötesordf.    Björn Nilsson mötessekr.

............................................... …………………………….
Per Erik Gustavsson justerare  Inga-Kari Björner justerare  


