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Kullabygdens släktforskare
Protokoll från årsmöte
Tid: Måndag 10 mars 2014
Plats: Restaurang Bryggan, Höganäs

§ 1.

Årsmötet öppnas.
Styrelsens ordförande Birgitta Svantesson hälsade deltagarna välkomna och
förklarade det 27:e årsmötet öppnat.

§ 2.

§ 3.

Val av funktionärer till mötet:
a.

Till ordförande på mötet valdes Birgitta Svantesson

b.

Till sekreterare på mötet valdes Kristina Bergquist

c.

Till justeringsmän valdes Gunnar Persson och Ulla Rosén

Godkännande av kallelsen.
Kallelsen till årsmötet godkändes.

§ 4.

Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.

§ 5.

§ 6.

Behandling av:
a.

Verksamhetsberättelsen för 2013 godkändes.

b.

Ekonomiska rapporter, Balansrapport och Resultaträkning, för 2013
godkändes och lades till handlingarna.

Revisionsberättelsen.
Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.

§ 7.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det
gångna verksamhetsåret.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 8.

Fastställande av medlemsavgift för 2014.
Styrelsens förslag av oförändrad medlemsavgift för 2015 godkändes.
150 kronor för medlem, familjemedlem 75 kronor och ungdom (under
20 år) 75 kronor.
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§9.

Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya
verksamhetsåret.
Verksamhetsplan för 2014 föredrogs och godkändes och fastställdes av
årsmötet.
Budgetplanen för 2014 föredrogs och godkändes och fastställdes av
årsmötet.

§10.

Behandling av motioner och förslag, som inkommit till årsmötet.
Inga motioner och förslag hade inkommit.

§11.

Av styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden.
Inga ärenden var hänskjutna av styrelsen.

§12.

Val av:
ordförande för föreningen 1 år

§13.

Birgitta Svantesson (omval)

Val av:
fyra styrelseledamöter för 2 år

Lars Nilsson (omval)
Ann Hallberg (omval)
Gunilla Jönsson (nyval)
Britta Nilsson (nyval)

§14.

Val av:
två revisorer för 1 år

Elna Fogelberg-Fritzén (omval)
Eva Hagelin (omval)

en revisorsuppleant för 1 år

§15.

Mona Olsson (omval)

Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen.
Årsmötets beslut blev 2 ledamöter i valberedningen.

§17.

Val av valberedning och sammankallande ledamot i denna för 1 år.
Till valberedning valdes Gunnel Hallqvist (nyval, sammankallande) och
Anette Olsson (nyval).

§18.

Övriga ärenden.
Ordföranden uppmanade de medlemmar som har mailadress att meddela
denna till föreningen om man vill ha info via mail.
Ordföranden avtackade Anette Olsson, Gunnel Hallqvist, Britta Nilsson och
Eva Magnusson med en liten gåva.
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Ordföranden Birgitta Svantesson fick mottaga en vårblomma för sitt arbete
under året med kurser och handledning inom Kullabygdens släktforskare.
§19.

Årsmötet avslutas.
Ordföranden förklarade sedan det 27:e årsmötet avslutat genom att tacka
för visat intresse och tackade också sina medarbetare i styrelsen för ett väloch gott genomfört verksamhetsår.

Efter årsmötet höll Rolf Johansson, från Landsarkivet, ett intressant
föredrag om "Nytta och Nöje" i arkiven.

…………………………………………..

………………………………………….

Birgitta Svantesson

Kristina Bergquist

Ordförande

Sekreterare

Justeras:

…………………………………………..

………………………………………….

Gunnar Persson

Ulla Rosén

