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Nyhetsbrev nr 10 2018    Extra   
      

Hej alla medlemmar, det här extra nyhetsbrevet innehåller information från styrelsen samt 
kallelse till extra årsmöte. 
 
Vår tillförordnade ordförande Leif Mårtensson meddelade den 29 oktober 2018 att han 
avgår från styrelsen och det uppdrag han haft där. Valberedningen är informerad. Fram till 
nästa ordinarie årsmöte leds styrelsearbetet av vice ordföranden Ulf Berggren. 
 
Årsmötet 2018 uppdrog åt styrelsen att under hösten presentera förslag till stadgeändringar 
med anledning av inlämnade motioner, se nedan. 
Styrelsen har under året arbetat med den uppgiften och kallar härmed till ett extra årsmöte 
torsdagen den 20 december 2018. 
Inga andra frågor kommer att behandlas på detta möte. 
 
Ur årsmötesprotokollet 2018: 
§ 10 Behandling av förslag som inkommit till årsmötet 
Två motioner hade inkommit från Sture Junér. Efter ingående diskussioner beslutades 
följande.  
Vad gäller motion rörande stadgeändringar uppdrog mötet åt styrelsen att närmare bereda 
dessa inom ramen för en allmän översyn och återkomma vid ett extra årsmöte under hösten. 
Sture Junér reserverade sig mot beslutet. 
Vad gäller motion med förslag att ändra beslutad budget för innevarande år beslutade mötet 
att den skulle ligga fast. 
 
 

KALLELSE 

till EXTRA ÅRSMÖTE i StorStockholms Genealogiska Förening 

Tid: Torsdag 20 december 2018, kl. 19.00 

Plats:  Föreningslokalen, Anderstorpsvägen 16, Huvudsta 

Kaffeservering. 

 

Välkomna! 
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DAGORDNING 

vid EXTRA ÅRSMÖTE i StorStockholms Genealogiska Förening 

 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande att leda förhandlingarna 

3. Val av sekreterare för mötets förhandlingar 

4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera mötets 

protokoll 

5. Fastställande av dagordningen 

6.  Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

7. Förslag till stadgeändringar 

8. Mötets avslutande 

 

Stadgeförslag presenteras på hemsidan, www.ssgf.org  senast den 13 december, 

men kan också fås som brev från info@ssgf.org eller  

SSGF, Anderstorpsvägen 16, 171 54 Solna 

http://www.ssgf.org/
mailto:info@ssgf.org

