Lappmarkens släkt- & bygdeforskare
Årsmöte 21 mars 2015 kl 14 i Tingshuset, Vilhelmina
Årsmötet öppnades av ordförande Carina Strömberg som hälsade välkommen.
§ 1 Val av ordförande för årsmötet
Sune Edman valdes till ordförande
§ 2 val av sekreterare för årsmötet
Ingalena Marthin valdes till sekreterare
§ 3 Val av justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera mötets protokoll
Lennart Olsson och Ena Nyström valdes till justeringsmän
§ 4 Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
Årsmötet har utlysts genom kallelse i ”Tjocka släkten” och i Vilhelmina- Aktuellt
Beslutades att årsmötet blivit utlyst i laga ordning.
§ 5 Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes av årsmötet
§ 6 Föredragande av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Efter redogörelse av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse godkändes dessa och läggs till
handlingarna
§ 7 Föredragande av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse godkändes och läggs till handlingarna
§ 8 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2014
§ 9 Fastställande av medlemsavgift
Styrelsen föreslår oförändrad avgift för 2016 Det vill säga 150 kr för medlem och 75 kr för
familjemedlem. Detta blev årsmötets beslut
§ 10 Val av ordförande
Ordförande Carina Strömberg har ett år kvar
§ 11 Val av styrelseledamöter och suppleanter
I tur att avgå är Evonne Sandqvist och Björn Fahlander. Valberedningen föreslår att båda väljs om på
två år, vilket också blev årsmötets beslut. Suppleanterna UllaCarin Olofsson och Owe Ångquist har
avsagt sig uppdraget. Valberedningen föreslår att Inga Märta Nilsson och John Elon Vikström väljs till
suppleanter på 1 år, vilket också blev årsmötets beslut. Till redaktör för Tjock släkten omvaldes Laila
Eliasson på 1 år och till webredaktör omvaldes Ingemar Nilsson på 1 år enligt valberedningens förslag

§ 12 Val av revisor och revisorsuppleant
Årsmötet beslutade att välja om Ulla Almroth och Birgitta Olsson som revisorer på 1 år och Lars
Gustav Eriksson som revisorsuppleant på 1 år.
§ 13 Val av valberedning
Omval av Laila Eliasson och Margit Fahlén
§ 14 Behandling av förslag som inkommit till årsmötet
Inga förslag har inkommit
§ 15 Verksamhetsplan och budget för 2015
Ordförande redogjorde för verksamhetsplanen och budgeten som därefter godkändes av årsmötet
§ 16 Övriga frågor
Till firmatecknare utsågs ordförande Carina Strömberg, 431217-6847 och kassör Evonne
Sandqvist, 541225-8567 att var för sig teckna föreningens firma
Årsmötet avslutades
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