
Protokoll vid årsmöte med StorStockholms Genealogiska Förening (SSGF) 

2018. 

Tid: Lördag den 17 mars 2018, kl. 11.00-12.50. 
Plats: Hartwickska huset, sal Gästabudet, S:t Paulsgatan 39 C, Stockholm. 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
SSGF:s ordförande Christer Arvas hälsade de drygt 40 närvarande medlemmarna välkomna 
och öppnade mötet. 
 
§ 2 Val av ordförande att leda förhandlingarna 
Till ordförande att leda mötesförhandlingarna valdes Leif Gidlöf. 
 
§ 3 Val av sekreterare för mötets förhandlingar 
Till sekreterare för mötet valdes Stefan Gottfridsson. 
 
§ 4 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll 
Till justerare av protokollet och rösträknare valdes Barbro Nordlöf och Göran Erikson. 
 
§ 5 Fastställande av dagordning 
Efter beslut att behandla punkt 11 före punkt 10 godkändes den föreslagna dagordningen. 
 
§ 6 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 
Konstaterades att årsmötet var stadgeenligt utlyst. 
 
§ 7 Föredragning av styrelsens årsredovisning 
Christer Arvas föredrog verksamhetsberättelsen. Efter smärre korrigeringar och tillägg 
godkändes årsredovisningen. 
 
§ 8 Föredragning av revisorernas berättelse 
Göran Sandberg läste upp revisorernas berättelse. Årsmötet beslutade att lägga den till 
handlingarna. 
 
§ 9 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning 
enligt revisorernas förslag. 
 
§ 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. 
 
§ 11 Fastställande av medlemsavgift och budget för nästa verksamhetsår 
Kassören Jörgen Johansson presenterade styrelsens förslag till budget för 2019. Budgeten 
grundar sig på ett beräknat medlemsantal av ca 1200 personer, vilket är en osäker siffra. En 



medlemsavgift på 140 kr/medlem och en familjemedlemsavgift på 70 kr/person föreslås. 
Medlemsavgiften och budgeten för 2019 fastställdes. 
 
§ 12 Val av ordförande för föreningen 
Efter avgående Christer Arvas beslutade årsmötet att välja Leif Mårtensson som 
interimsordförande under en tid av högst ett år. Den ordinarie ordföranden väljs på ett extra 
årsmöte under hösten eller allra senast våren 2019. Sture Junér reserverade sig mot 
beslutet. 
 
§ 13 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter 
Kristina Wennerlund Eriksson redogjorde för valberedningens förslag. Antalet ledamöter 
minskas till ordföranden och sju ledamöter. 
Till ordinarie ledamöter valdes enligt valberedningens förslag: 
Ulf Berggren  omval 2 år 
Chris Henning omval 2 år 
Kerstin Trybom nyval 2 år 
Helena Nordbäck nyval 2 år 
Jörgen Johansson, Lieselotte Jonsson och Stefan Gottfridsson har alla ett år kvar på sina 
mandat. 
 
§ 14 Val av revisorer och revisorssuppleanter för kommande verksamhetsperiod 
Göran Sandberg (omval) och Britt Frantzén (nyval) valdes till revisorer för ett år. Jan 
Appelquist (omval) och Leif Gidlöf (nyval) 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 i denna 
Årsmötet beslutade att valberedningen skall bestå av fyra ledamöter. 
Som sammankallande valdes Kristina Wennerlund Eriksson (omval) och som övriga 
ledamöter Eva Löfman (omval), Margareta Gadefelt (nyval) och Lennart Altin (nyval, men 
avgick 2018-03-18). 
Sture Junér reserverade sig mot beslutet. 
 
§ 16 Mötets avslutande 
Ordförande förklarade årsmötet avslutat. 
 
 
 
 
Stefan Gottfridsson Leif Gidlöf 
Mötessekreterare Mötesordförande 
 
 
Justeras 
 
 
 
Göran Erikson Barbro Nordlöf 

 



 
 

 

 
 

 
 


