Protokoll fört vid Jönköpingsbygdens Genealogiska Förenings
föreningsstämma torsdagen den 23 februari 2017 kl. 18.30 i Allianskyrkan
Antal deltagare var 61.
Föreningens ordförande Leif Berglund inledde med att hälsa alla välkomna. Han tog
därefter tillfället att ge en redogörelse för den omflyttning av vissa rum i lokalerna på
Lillgatan 20 som föreningen står inför.
Leif Berglund uttryckte sedan sitt beklagande när det gäller problemen med utskick av
årsmöteshandlingarna, vilket beror på styrelsens oerfarenhet.

§ 1.

Val av ledning för föreningsstämman:
a) Till ordförande för föreningsstämman valdes Börje Hillfelt.
b) Till sekreterare valdes Anne-May Carlsson.
c) Till rösträknare och tillika protokolljusterare valdes Lena Hjort och
Britt-Marie Karlsson.

§ 2.

Prövning av om föreningsstämman kallats i behörig ordning:
Föreningsstämman fastställde att kallelse utgått tidsmässigt rätt men ej helt stadgeenligt
eftersom vissa dokument saknades.

§ 3.

Fastställande av dagordning:
Efter påpekande från mötet stryks Övriga frågor från agendan, eftersom frågor som inte
kommit in i tid inte behandlas på årsmötet. I övrigt godkändes föreslagen dagordning.

§ 4.

Verksamhetsberättelse:
Stämmans ordförande hänvisade till verksamhetsberättelsen som medlemmar fått sig
tillsänd och som fanns tillgänglig vid mötet.
I verksamhetsberättelsen, näst sista raden, finns ett stavfel i namnet Hillfelt.
Valberedningen har under 2016 bestått av en ledamot. I årsmötesprotokollet för 2016
står ”Beslöts att Ann-Siv Larsson tillsammans med styrelsen under året ska ta fram
kandidater.” Styrelsen medger att man brustit i detta, men att man som ny styrelse lagt
mycket kraft på att t.ex. få igång Rotposten, kurser, tematräffar.
Mötet godtog verksamhetsberättelsen i övrigt.
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 Inger Norrlin läste upp revisionsberättelsen, vilken därefter lades till
handlingarna.
Bilaga nr 3.

§ 6.

§ 7.

Ansvarsfrihet för styrelsen:
Föreningsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2016 års
verksamhet.

§ 8.

Beslut om antal ledamöter i styrelsen 2017:
Föreningsstämman beslutade att styrelsen under år 2017 ska bestå av 9
personer inklusive ordförande.
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§ 9.

Val av funktionärer:
a) Ordförande för 1 år
Leif Berglund
(omval)
b) Ledamot för
2 år
Magnus Blixt
(omval)
Ledamot för
2 år
Christer Svensson (omval)
Ledamot för
2 år
Anne-May Carlsson (omval)
Ledamot för
1 år
Inge Fransson
(omval)
Ledamot för
2 år
Joakim Svahn
(nyval)
c) Revisor för
1 år
Siri Fransson
(omval)
Revisor för
1 år
Margareta Gustavsson (nyval)
d) Revisorsersättare 1 år
Erna Fransson
(omval)
e) Till valberedning fram till föreningsstämman 2018 nyvaldes Gerd Forsblad Krig
(sammankallande), Inger Norrlin och Börje Hillfelt, vilket antal är i enlighet med
stadgarna.

§ 10.

Budget för år 2017:
Kassören lade fram styrelsens budgetförslag, vilket godkändes av
föreningsstämman.
Fråga från medlem: Behöver vi både bank och Plusgiro? Kassören
svarade att Plusgiro används för medlemsavgifter och är mycket enklare
att hantera, men att vi även har behov av bank.
Föreningen har placeringar i 6-mån. fasträntekonton. Kassören
undersöker nu vilka möjligheter vi i nuläget har till bättre ränta.

Bilaga nr 4.

§ 11.

Årsavgift för år 2018:
Föreningsstämman beslutade efter diskussion att årsavgiften under år 2018 höjs med 10
kr till 170 kr/medlem och med 5 kr till 65 kr/familjemedlem.
Höjningen motiveras av bl.a. önskemål om abonnemang på Ancestry World Deluxe och
SVAR samt behovet av förbättrad internetåtkomst.

§ 12.

Styrelsens förslag till ändring av §5 i föreningens stadgar:
Stämman godtog efter diskussion och revidering styrelsens motion om ändring av §5 i
föreningsstadgarna. Ändringen innebär bl.a. att årsmöteshandlingarna ska finnas
tillgängliga i föreningslokalen och även läggas in på hemsidan, istället för att sändas
med post, för att därmed spara in på kostnader för tryckning och porto. Den nya
lydelsen av §5 blir, efter fastställande på kommande extrastämma, som följer (ändringar
med kursiv stil):
§ 5 Ordinarie föreningsstämma
Den ordinarie föreningsstämman är öppen även för intresserade icke medlemmar.
Den ska hållas senast i mars.
Kallelse och dagordning till den ordinarie föreningsstämman ska delges
medlemmarna senast sex veckor före föreningsstämman.
Dagordning, verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse (resultat- och
balansräkning), eventuella motioner med styrelsens yttrande samt förslag från
styrelsen, samt revisionsberättelse, budgetförslag och valberedningens förslag ska
finnas tillgängliga i föreningslokalen och på hemsidan senast tre veckor före
stämman och på begäran kunna skickas digitalt eller per post till medlem.
Skriftliga synpunkter på dessa förslag bör vara styrelsen tillhanda senast två veckor
före stämman.
En motion till den ordinarie föreningsstämman ska senast den 31 december lämnas
till styrelsen.
Enligt föreningens stadgar krävs beslut av två föreningsmöten, varav ett årsmöte, för att
ändra stadgarna. Styrelsen kommer att kalla till extrastämma för att stadfästa den
ändrade lydelsen.
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§ 13.

Avslutning:
Avgående revisor Inger Norrlin och ordförande vid stämman avtackades med blommor.
Föreningsstämmans ordförande tackade de närvarande och förklarade
stämmoförhandlingarna avslutade.

Jönköping 2017-02-25

Justeras:

Anne-May Carlsson
sekreterare

Börje Hillfelt
ordförande

Protokolljusterare:

Lena Hjort
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