StorStockholms Genealogiska Förening (SSGF)

Protokoll fört vid SSGF:s årsmöte 2016.
Tid:
Plats:

Lördag den 19 mars 2016 kl. 10.15-10.45
Stockholms stadsarkiv

§ 1. Mötets öppnande
SSGF:s vice ordförande Ulf Berggren hälsade de 28 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 Kerstin Trybom och Rune Jonsson.
§ 5. Fastställande av dagordning
Information om registrering av den nya ”dödsskivan” lades till övriga frågor, därefter
godkändes den föreslagna dagordningen.
§ 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Konstaterades att årsmötet var stadgeenligt utlyst.
§ 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Ulf Berggren föredrog verksamhetsberättelsen (bilaga 1). Årsredovisningen är ännu inte
underskriven av alla styrelseledamöter, men hela styrelsen står helt bakom den. Noterades att
AnRopet bara kommit med tre nummer 2015 i stället för fyra och Chris Henning replikerade
att det var en tillfällig nedgång. Jörgen Johansson rapporterade att de som var medlemmar
2015 har fått fyra nummer, i och med att de erhållit AnRopet nr 1 för 2016. Årsredovisningen
godkändes och lades till handlingarna.
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§ 8. Föredragning av revisorernas berättelse
Föreningens revisor Christer Arvas läste upp revisorernas berättelse (bilaga 2). Årsmötet
beslutade att lägga den till handlingarna.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag, som tillstyrkts av revisorerna, att
balansera 2015 års överskott 28 800 kr mot det egna kapitalet i ny räkning.
§ 9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning,
enligt revisorernas förslag.
§ 10. Fastställande av medlemsavgift och budget för nästa verksamhetsår
Kassören Jörgen Johansson presenterade styrelsens förslag till budget för 2017. Man har
räknat med en stabil medlemsutveckling och föreslår därför oförändrad medlemsavgift.
Eva Löfman framhöll svårigheten med att fatta beslut om en budget som ligger så långt fram i
tiden och efterlyste underlag i handlingarna för att kunna jämföra budgeten för 2016 med
2015 års budget och utfall. Detta diskuterades och på ordförandens fråga svarade kassören att
från och med nästa årsmöte ska innevarande års budget tas med i årsmötesförhandlingarna.
Budgeten för 2017 fastställdes (se bilaga 3).
§ 11. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet
Inga förslag hade inkommit till årsmötet.
§ 12. Val av ordförande för föreningen
Christer Arvas är valberedningens förslag till ny ordförande. Han presenterades av Kristina
Wennerlund Eriksson:
Christer har tidigare haft uppdrag i SSGF:s styrelse och ingått i en särskild forskargrupp med
specialuppdrag, bl.a. för framtagande av boken av OS-medaljörerna. Han har ett djupt intresse
för Stockholmsproblematiken i släktforskningen. Han har erfarenhet av arbete i ledande
ställning.
Ulf Berggren ställde frågan till Christer om hans tidigare förslag att SSGF och GF borde slås
samman fortfarande gäller. Ulf menade att de två föreningarna är så olika vad gäller inriktning
och skiljer sig åt på flera andra sätt, bl.a. är medlemsavgiften nästan dubbelt så hög i GF.
Christer svarade att han vill verka för ett fortsatt samarbete med GF. Ulf förklarade sig nöjd
med svaret.
Mötet valde Christer Arvas till föreningens ordförande. Valet var enhälligt.
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§ 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter
Kristina Wennerlund Eriksson redogjorde för valberedningens förslag (bilaga 4).
Samma antal ledamöter som tidigare, ordförande och åtta ledamöter.
Hon gjorde en särskild presentation av Carolina Wahlström Hofgren, som ingår som nyval i
förslaget:
Carolina började släktforska redan i tonåren och har därmed varit en aktiv forskare länge,
även om hon hör till våra yngre medlemmar. Hon har också ett starkt intresse för
stockholmsforskning. Till vardags arbetar hon på regeringskansliet i kulturdepartementets
rättsavdelning.
Till ordinarie ledamöter valdes enligt valberedningens förslag:
Ulf Berggren
Chris Henning
Bengt-Göran Vestin
Carolina Wahlström Hofgren

omval
omval
omval
nyval

2 år
2 år
2 år
2 år

Ulf Berggren, Jörgen Johansson, Lieselotte Jonsson, Leif Mårtensson har alla ett år kvar på
sina mandat.
§ 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter för kommande verksamhetsperiod
Kristina gjorde en kort presentation av Birgitta Flodh som föreslagits till revisor. Hon är en
erfaren släktforskare och till yrket auktoriserad revisor.
Birgitta Flodh (nyval) och Hans Blomberg (omval) valdes till revisorer för ett år. Jan
Appelquist (omval) och Ulla Björklund (omval) valdes till revisorssuppleanter för ett år. Alla
val i överensstämmelse med valberedningens förslag.
§ 15. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen samt val av valberedning och
sammankallande ledamot i denna.
Årsmötet beslöt att valberedningen skall bestå av tre ledamöter och beslöt att välja som
sammankallande Kristina Wennerlund Eriksson (omval) och som övriga ledamöter Eva
Löfman (omval) och Leif Gidlöf (omval).
§ 16. Övriga ärenden.
Chris Henning som anmälde punkten om Information om den nya ”dödskivan” hänvisade till
artikeln Döda i Stockholm 1860 och framåt i AnRopet 2016:1 sidan 10.
I artikeln beskriver Bosse Söderlund att arbetet med att registrera Stockholms församlingar
går långsamt och att fler medhjälpare behövs. Adress för att anmäla sitt intresse för detta
projekt framgår av artikeln.
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Mötet uppdrog åt styrelsen att hjälpa till att sprida uppropet om att stödja Bosse Söderlund i
detta angelägna arbete.

§ 17. Mötets avslutning.
Ordförande förklarade årsmötet avslutat.

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

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

Justeras

………………………………….
Kerstin Trybom
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Rune Jonsson
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