Protokoll fört vid
Jönköpingsbygdens Genealogiska Förenings föreningsstämma
lördagen den 2 mars 2019 kl. 15.00 i Odd Fellows lokaler, Jönköping
Antal deltagare var 56.
Föreningens ordförande Pia Lindgren inledde med att hälsa alla välkomna.
§ 1.

Val av ledning för föreningsstämman:
a) Till ordförande för föreningsstämman valdes Börje Hillfelt.
b) Till sekreterare valdes Anne-May Carlsson.
c) Till rösträknare tillika protokolljusterare valdes Leif Gustavson
och Helena Larsson.

§ 2.

Prövning av om föreningsstämman kallats i behörig ordning:
Kallelse och dagordning fanns med i det nummer av Rotposten som utkom
ca 15 december 2018, alltså mer än 6 veckor före stämman, och lades även på
hemsidan.
Pia Lindgren redogjorde vidare för när de dokument som stadgarna kräver gjorts
tillgängliga på hemsidan och i föreningslokalen, vilket skett senast 9 februari
2019. Styrelsen har gjort bedömningen att inte lägga förvaltningsberättelse och
budgetförslag på hemsidan, trots att stadgarna stipulerar detta.
Dokumenten har också på begäran kunnat sändas till medlem digitalt eller per
post.
Föreningsstämman fastställde att kallelse utgått i rätt tid.

§ 3.

Fastställande av dagordning:
Dagordningen godkändes av mötet.

§ 4.

Verksamhetsberättelse:
Stämmans ordförande hänvisade till verksamhetsberättelsen som finns på
föreningens hemsida samt tillgänglig vid mötet.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Bilaga nr 1.

§ 5.

Ekonomisk redovisning:
Föreningens kassör Inge Fransson redovisade det gångna verksamhetsårets
resultat- och balansräkning, varefter föreningsstämman godkände densamma.
Bilaga nr 2.
Revisionsberättelse:
Revisor Margaretha Gustavsson läste upp revisionsberättelsen, som därefter
lades till handlingarna.
Bilaga nr 3.

§ 6.

§ 7.

Ansvarsfrihet för styrelsen:
Föreningsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års
verksamhet.

§ 8.

Beslut om antal ledamöter i styrelsen 2019:
Föreningsstämman beslutade att styrelsen under år 2019 skall oförändrat bestå
av 8 ledamöter plus ordförande.
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§ 9.

Val av funktionärer:
a) Ordförande för 1 år Pia Lindgren
(omval)
b) Ledamot för
2 år Magnus Blixt
(omval)
Ledamot för
2 år Joakim Svahn
(omval)
Ledamot för
2 år Lena Hjorth
(nyval)
Ledamot för
2 år Joakim Jilderfält
(nyval)
c) Ledamot för
1 år Inge Fransson
(omval)
d) Revisor för
1 år Gerd Forsblad Krig
(omval)
Revisor för
1 år Anne-May Carlsson (nyval)
e) Revisorsersättare 1 år Hans Sahlberg
(nyval)
f) Till valberedning fram till föreningsstämman 2020 omvaldes
Inger Norrlin (sammankallande), Börje Hillfelt och Leif Berglund.

§ 10.

Budget för år 2019:
Kassören presenterade styrelsens budgetförslag.
Magnus Blixt informerade om planerna på att engagera Christopher O´Regan
för ett, ev. två föredrag, i höst, vilket tagits hänsyn till i budgeten.
Pia Lindgren redogjorde för styrelsens beslut att göra en ny hemsida med
medlemsinloggning, varigenom medlemmarna kan komma in bl.a. på
föreningens avskrivningar av kyrkoböcker, som idag ligger på CD-skivan, och
på annat som föreningen väljer att lägga in. Detta kommer att vara till gagn för
nuvarande medlemmar och bidra till ett ökat medlemsantal. I budgeten är inlagt
en kostnad av 30 000 kr för detta.
Budgetförslaget godkändes av föreningsstämman.

Bilaga nr 4.

§ 11.

Årsavgift för år 2020:
Inge Fransson framlade styrelsens förslag till höjning av medlemsavgiften, som
bl.a. motiveras av kostnaden för den i § 10. beskrivna nya hemsidan med
medlemsinloggning.
Styrelsens förslag att höja medlemsavgiften till 200 kr för medlem, och till
265 kr för familj, godkändes av föreningsstämman.

§ 12.

Inkomna motioner:
Inga motioner hade inkommit.

§ 13.

Övriga ärenden:
Inga övriga ärenden förelåg.

§ 14.

Avslutning:
Till avgående funktionärer överlämnades presenter av Magnus Blixt och
Pia Lindgren: Margaretha Gustavsson, avgående revisor, Inger Norrlin, har
arbetat med layout till Rotposten, Christer Svensson, avgående vice sekreterare,
Anne-May Carlsson, avgår som sekreterare och kurssamordnare.
Bengt Wetterbrink och Britt-Marie Johansson, som varit behjälpliga med
Rotposten, var inte närvarande och kommer att avtackas senare.
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Föreningsstämmans ordförande tackade de närvarande för förtroendet och
förklarade stämmoförhandlingarna avslutade. Mötesordförande och sekreterare
förärades varsin vacker blomsterbukett.
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