Föreningsstämma den 22 februari 2018
Förslag till dagordning
1.
a)
b)
c)

Val av ledning för föreningsstämman:
ordförande
sekreterare
två rösträknare tillika protokolljusterare

2. Prövning av om föreningsstämman kallats i behörig ordning
3. Fastställande av dagordning
4. Verksamhetsberättelse
5. Ekonomisk redovisning
6. Revisionsberättelse
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Beslut om antal ledamöter i styrelsen 2018
a) Förslag: Ordf. + 8 ledamöter
9.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Val av funktionärer:
ordförande
1 år
ledamot (3 st)
2 år vardera
ledamot (1 st)
1 år
revisor (2 st)
1 år vardera
revisorersättare (1st) 1 år
valberedning fram till föreningsstämman 2019

10. Budget för år 2018
11. Årsavgift för år 2019
12. Styrelsens förslag till ändringar i § 5 i föreningens stadgar (bilaga 1)
13. Inkomna motioner
14. Övriga ärenden
14. Avslutning

Verksamhetsberättelse för år 2017
Styrelsens sammansättning efter föreningsstämman den 23 februari 2017:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Vice sekreterare:
Ledamöter:

Leif Berglund (2017)
Magnus Blixt (2017-2018)
Inge Fransson (2017)
Anne-May Carlsson (2017-2018)
Christer Svensson (2017-2018)
Elisabeth Eklund (2016-2017)
Peter Isoz (2016-2017)
Pia Lindgren (2016-2017)
Joakim Svahn (2017-2018)

Ordförande väljs enligt föreningens stadgar på 1 år av föreningsstämman.
Övriga styrelsemedlemmar väljs på 2 år varvid halva antalet ny- eller omväljs varje år.
Uppgifter, utöver ordförandens, fördelas av styrelsen genom beslut på konstituerande
styrelsemöte.
Föreningens övriga funktionärer har sedan föreningsstämman 2017 varit:
Revisorer Siri Fransson och Margaretha Gustavsson, revisorsersättare Erna Fransson.
Valberedning: Gerd Forsblad Krig (sammankallande), Inger Norrlin och Börje Hillfelt.
Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden. Medlemsantalet var vid årsskiftet 588
inklusive familjemedlemmar. (Medlemsantalet var 623 för ett år sedan.) En minskning med
35 medlemmar.
Styrelsen och ett stort antal frivilliga har ställt upp och hjälpt till när föreningen har haft
lördags-/onsdagsöppet och vid tematräffarna. Vår föreningslokal är viktig både för öppet
hus på lördagar och onsdagar, kurser och för styrelsemöten. Peter Isoz och Gösta Madenteg
har varit ansvariga för datorerna i föreningslokalen.
Elisabeth Eklund håller i lokalfrågorna mot hyresvärd och städföretag samt står för inköpen.
Föreningstidningen Rotposten har under året utkommit med 4 nummer. I redaktionen för
Rotposten sitter Inger Norrlin, Pia Lindgren och Bosse Holst. Utskicken av
medlemstidningen ombesörjs av Bengt Wetterbrink.
Pia Lindgren ansvarar för medlemsregistret, vilket innebär att hon uppdaterar medlemslistan
och svarat för utskrifter av adressetiketter.
Anne-May Carlsson har varit kursadministratör och tagit emot kursanmälningar.
Föreningen har under året ordnat kurser i följande ämnen: Grundkurs i användande av
Ancestry och grundkurser i släktforskning, nybörjarkurs i släktforskningsprogrammet
Disgen 2016 samt Min Släkt. Kursledare har varit: Pia Lindgren, Elisabeth Eklund,
Leif Berglund och Magnus Blixt.

Föreningsstämman samlade 61 medlemmar och hölls i Allianskyrkans samlingssal den 23
februari 2017 under Börje Hillfelts ordförandeskap. I samband med föreningsstämman
föreläste Ådel Franzén, kulturgeograf på Jönköpings Länsmuseum, om ”Historiska kartor”.
Under året har föreningen anordnat tematräffar och haft/deltagit i andra aktiviteter:
● Släktforskarförbundets samrådskonferens hölls i Uppsala den 4-5 mars, där Leif Berglund
var föreningens representant.
● Släktforskningens Dag firades den 18 mars i föreningens lokaler. Årets tema var ”Sjöfolk”.
Antal besökare ca 20 st.
● Den 28 mars höll Leif Berglund ett föredrag om släktforskning hos Neuroförbundet
Jönköping-Huskvarna i deras lokal på Barnarpsgatan, Jönköping, efter en inbjudan i
höstas.
● Vid Tematräffen den 28 mars berättade Pia Lindgren om sin bok ”Familjen Danbom på
Titanic”. Lokal: Lillgatan 20. Antal deltagare 12 st.
● Föreningen deltog med monter vid Släktforskning i Sydost i Oskarshamn den 1 april.
● Tematräff den 20 april med föredrag av Lisbeth Thapper med under rubriken ”Under
ljuskronan på Skubbetorp”. Ca 10 deltagare.
● Den 30 maj hölls en träff för föreningens ”arbetsmyror”, då föreningen bjöd på landgång i
lokalerna på Lillgatan 20. Antal deltagare uppgick till 19 st.
● Vid Sveriges Släktforskarförbunds riksstämma i Halmstad den 25 augusti deltog Leif
Berglund och Magnus Blixt från JBGF.
● Vid årets Släktforskardagar i Halmstad den 26-27 augusti deltog föreningen med monter
och försäljning av böcker, skivor mm.
● JBGF:s 40 årsjubileum firades den 22 september med middag och föredrag av Ted Rosvall
i Odd Fellows lokaler i Jönköping. Antal deltagare var 64 st.
● Den 7 oktober hölls kurs i DNA för 16 deltagare. Kursledare var Christina Sagersten, DNA
Academy.
● Den 24 oktober hölls en tematräff kombinerat med extra föreningsstämma. Henrik
Johansson, arkivansvarig på Länsmuseet, Jönköping, berättade om museets skatter under
rubriken Vad döljs i arkivet?
Vid efterföljande extra stämma fastställdes den ändring av §5 i föreningens stadgar, som
beslutades på årsmötet 23 februari 2017. Antal deltagare var 42 st.
● Vid Arkivens Dag, med tema Synd och Skam, lördagen den 11 november deltog föreningen
med försäljning av CD-skivor, litteratur m.m. På Lillgatan 20 hölls Lördagsöppet som
vanligt.

● Lördagen den 9 december ordnades Julfika med skinksmörgås, julmust och annat i lokalen
på Lillgatan 20. Joakim Svahn visade bilder över Jönköping vid olika epoker. 18 deltagare.
● Anbytarträffar har anordnats vid två tillfällen, i samband med ordinarie lördagsöppet.

Föreningslokalen har varit öppen på lördagseftermiddagar samt vissa, utannonserade
onsdagskvällar, då medlemmar har kommit för att utbyta erfarenheter och hjälpas åt med sin
forskning. Under sommarmånaderna hölls lokalen stängd.
Till alla som aktivt bidragit till det gångna årets verksamhet vill styrelsen framföra ett varmt
tack, liksom till dem som skänkt gåvor och sin tid till föreningen som medarbetare såväl
som åhörare.
Jönköping den 24 januari 2018
Styrelsen
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Bil 1.

Föreningsstämma den 22 februari 2018
12. Styrelsens förslag till ändring av §5 i föreningens stadgar (bilaga 1)

Stadgar för Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening, utdrag ur §5:
Föreslagen ändring:
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.

