Protokoll fört vid Jönköpingsbygdens Genealogiska Förenings
föreningsstämma torsdagen den 22 februari 2018 kl. 18.30 i Allianskyrkan
Antal deltagare var 55.
Föreningens ordförande Leif Berglund 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 och tillika protokolljusterare valdes Leif Gustavson
och Lena Hjort.

§ 2.

Prövning av om föreningsstämman kallats i behörig ordning:
Kallelse fanns i det nummer av Rotposten som utkom före julen 2017, alltså mer
än 6 veckor före stämman.
En medlem påpekade att även dagordning skall delges medlemmarna minst
6 veckor före stämman och hänvisade till föreningens protokoll från extra
stämman 24 oktober 2017, utdrag ur Bilaga 1:
§ 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.
Föreningsstämman fastställde att kallelse utgått i rätt tid, men att dagordningen
ska finnas med kallelsen.
§ 3.

Fastställande av dagordning:
Medlem yrkade på att punkt 12 - Styrelsens förslag till ändringar i § 5 i
föreningens stadgar (bilaga 1) - ska utgå, eftersom inget om detta finns angivet i
kallelsen. Dessutom skall enligt stadgarna ett förslag om ändring av stadgar
åtföljas av motivering. Så har inte varit fallet.
Stämmans ordförande meddelade bifall för yrkandet. Punkten skickas vidare till
kommande styrelse. I övrigt fick dagordningen mötets godkännande.

§ 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.
Efter att datum för underskrift korrigerats till 2018-01-24, från 2018-02-24,
lades revisionsberättelsen till handlingarna.
Bilaga nr 3.

§ 6.

JBGF Årsmöte 2018

Sida 1 (av 3)

Jan Graab anser att revisorerna borde gjort notering om de avvikelser mot
stadgarna som skett, enl § 2 och 3 ovan.
§ 7.

Ansvarsfrihet för styrelsen:
Föreningsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års
verksamhet.

§ 8.

Beslut om antal ledamöter i styrelsen 2018:
Föreningsstämman beslutade att styrelsen under år 2018 skall oförändrat bestå
av 9 personer inklusive ordförande.

§ 9.

Val av funktionärer:
a) Ordförande för 1 år
b) Ledamot för
2 år
Ledamot för
2 år
Ledamot för
1 år
Ledamot för
2 år

Pia Lindgren
Elisabeth Eklund
Peter Isoz
Inge Fransson
Ingegärd Eknor

(nyval)
(omval)
(omval)
(omval)
(nyval)

c) Revisor för
1 år Gerd Forsblad Krig
(nyval)
Revisor för
1 år Margaretha Gustavsson (omval)
d) Revisorsersättare 1 år Erna Fransson
(omval)
e) Till valberedning fram till föreningsstämman 2019 omvaldes
Inger Norrlin (sammankallande) och Börje Hillfelt, samt nyvaldes
Leif Berglund.
§ 10.

Budget för år 2018:
Kassören presenterade styrelsens budgetförslag, vilket godkändes av
föreningsstämman.
Bilaga nr 4.
Riksarkivets SVAR är nu gratis för alla från 1/2. Frågan ställdes av medlem om
hur den avgift vi tidigare haft för abonnemanget, 2 000 kr, kommer att
användas. Leif Berglund svarade att styrelsen troligen beslutar om abonnemang
på Ancestry.

§ 11.

Årsavgift för år 2019:
Föreningsstämman beslutade om oförändrad årsavgift för 2019, dvs
170 kr/medlem och 65 kr/familjemedlem.

§ 12.

Styrelsens förslag till ändring av §5 i föreningens stadgar:
§ 12 utgår, se § 3 ovan.

§ 13.

Inkomna motioner:
Inga motioner har inkommit.

§ 14.

Övriga ärenden:
Förslag från medlem för kommande årsmöten:
Länken till årsmöteshandlingarna på hemsidan bör läggas väl synligt.
Verksamhetsberättelsen bör uppmärksamma föreningens Facebook-sida.
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§ 15.

Avslutning:
Till avgående ordförande Leif Berglund, avgående ledamot i valberedningen
Gerd Forsblad Krig samt ordförande och sekreterare vid stämman överräcktes
blommor. Siri Fransson, som avgår som revisor, kommer att avtackas vid senare
tillfälle.
Föreningsstämmans ordförande tackade de närvarande och förklarade
stämmoförhandlingarna avslutade.

Jönköping 2018-02-24
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Protokolljusterare:

Leif Gustavson

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

JBGF Årsmöte 2018

Lena Hjort

Verksamhetsberättelse
Resultat- och Balansräkning
Revisionsberättelse
Budget 2018

Sida 3 (av 3)

