StorStockholms Genealogiska Förening (SSGF)

Protokoll fört vid SSGF:s årsmöte 2014.
Tid:
Plats:

Lördag den 15 mars 2014 kl. 10.15-11.00
Hyllan, Stockholms stadsarkiv

§ 1. Mötets öppnande
SSGF:s ordförande Tord Påhlman hälsade de 35 närvarande medlemmarna välkomna till
föreningens årsmöte och öppnade mötet.
§ 2. Val av ordförande att leda förhandlingarna
Till ordförande att leda mötesförhandlingarna valdes Jan Appelquist.
§ 3. Val av sekreterare för mötets förhandlingar
Till sekreterare för mötet valdes Bengt-Göran Vestin.
§ 4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets
protokoll
Till justerare av protokollet och rösträknare valdes Barbro Nordlöf och Kerstin Trybom.
§ 5. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.
§ 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Konstaterades att årsmötet aviserats i AnRopet nr 1/2014 där även förslag till dagordning
fanns. Enligt stadgarna skall kallelse till årsmöte ske senast fjorton dagar i förväg. AnRopet nr
1/2014 hade lämnats till Posten i början av februari, varför årsmötet ansåg mötet vara
stadgeenligt utlyst.
§ 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Tord Påhlman föredrog verksamhetsberättelsens del av årsredovisningen (bilaga 1).
Förortsgrupperna som redovisades är de som är aktiva. Konstaterades att medlemsantalet är
sjunkande och det är en trend inom folkrörelserna
Gustaf Adlercreutz föredrog bokslutsdelen, där noterades att försäljningen under året var
mindre än budgeterat, Riksstämman billigare pga. en dag mindre. Inkomsterna ökat trots
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mindre medlemsantal, därför att avgiften höjts.
Årsmötet beslöt att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna.
§ 8. Föredragning av revisorernas berättelse
Föreningens revisor Leif Gidlöf läste upp revisorernas berättelse (bilaga 2). Årsmötet
beslutade att lägga den till handlingarna.
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att balansera 2013 års överskott 9 761
kr samt det egna kapitalet i ny räkning.
§ 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning,
enligt revisorernas förslag.
§ 10. Fastställande av medlemsavgift och budget för nästa verksamhetsår
Föreningens kassör Gustaf Adlercreuz presenterade förslag till budget för 2015 (bilaga 3).
Budgeten är baserad på ett medlemsantal av 1300 personer, för närvarande 1268 och det kan
bli en ökning till 1500. Budgeterat underskott för 2014 är 8000 kr.Vid årets förbundsstämma
kan det komma att beslutas om höjning av organisationsavgiften till förbundet. Årsmötet
godkände föreslagen budget och medlemsavgift.
§ 11. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet
Inga förslag hade inkommit till årsmötet.
§ 12. Val av ordförande för föreningen
Kristina Wennerlund Eriksson redogjorde för valberedningens förslag (bilaga 4). Till
ordförande för 2 år valdes enligt valberedningens förslag Tord Påhlman, beslutet var
enhälligt.
§ 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter
Kristina Wennerlund Eriksson redogjorde för valberedningens förslag (bilaga 4).
Antalet styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret fastställdes till nio plus
ordförande utan suppleanter.
Till ordinarie ledamöter valdes enligt valberedningens förslag:
Ulf Berggren
Chris Henning
Carl Szabad
Bengt-Göran Vestin

omval
omval
omval
omval

2 år
2 år
2 år
2 år

Gustaf Adlercreuz, Charlotte Hellberg, Leif Mårtensson och Pär-Erik Nordin har alla ett år
kvar på sina mandat. På grund av att en styrelsemedlem avsagt sig kort före årsmötet hade
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valberedningen inte hunnit hitta någon ersättare. Årsmötet uppdrog åt
valberedningen att försöka få fram en kandidat som kan adjungeras till
styrelsen på ett år.

§ 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter för kommande verksamhetsperiod
Leif Gidlöf (omval) och Kent Ribbeklint (omval) valdes till revisorer för ett år. Jan
Appelqvist (omval) och Christer Arvas (nyval) valdes till revisorssuppleanter för ett år. Alla
val i överensstämmelse med valberedningens förslag.
§ 15. Fastställande av antal ledamöter i valberedning samt val av valberedning och
sammankallande ledamot i denna.
Årsmötet beslöt att valberedningen skall bestå av fyra ledamöter och beslöt att välja som
sammankallande Kristina Wennerlund Eriksson och som övriga ledamöter Eva Löfman och
Helena Nordbäck samtliga omval samt Olle Månsson (nyval).
§ 16. Övriga ärenden.
Inga övriga ärenden hade anmälts.
Styrelsen väckte frågan om framtida verksamhet. Ordförande Tord Påhlman rapporterade att
Arningeverksamheten har gått ner, samt att Riksarkivet kommer att höja avgiften med 100 %,
därför kommer Föreningen att dra ner den verksamheten, ev. vara på Arninge på dagtid. Vi är
på Stadsarkivet varje torsdag och fortsätter med det. Kan ha en forskardag i Huvudsta en
vardag eller lördag. Mötesordförande föreslog att styrelsen har en aktivitet i september, före
valet, med Stockholmspolitiker och höra vad de gör för släktforskningen.
Förslag är att styrelsen skickar ut en enkät till medlemmar, där det frågas vad de vill ha för
aktiviteter.
§ 17. Mötets avslutning.
Ordförande förklarade årsmötet avslutat.

………………………………………
Bengt-Göran Vestin
Mötessekreterare

………………………………………
Jan Appelquist
Mötesordförande
Justeras

…………………………………….
Barbro Nordlöf
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