
Protokoll fört vid Lappmarkens släkt- & bygdeforskare årsmöte 

Datum 2014-03-15 i Tingshuset Vilhelmina 

Årsmötet öppnades av ordförande Carina Strömberg som hälsade välkommen.  Årsmötet  föregicks  

av  ett ”Öppet Hus” med släktforskning mellan 11-14- Detta med anledning av att det var 

Släktforskningens dag i hela Sverige. 

§ 1 Val av ordförande för årsmötet 

Till ordförande valdes Sune Edman 
 

§ 2 Val av sekreterare för årsmötet 

Till sekreterare valdes Anita Johansson 
 

§ 3  Val av justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera mötets protokoll 

Till justerare valdes Lar-Erik Holmgren och Barbro Viklund 
 

§ 4 Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst 

Carina Strömberg redogjorde för utlysningen av årsmötet, vilket skett både i Tjocka Släkten och i 

Vilhelmina Aktuellt 
 

§ 5 Fasställande av dagordning 

Beslutades att godkänna upprättad och föreslagen dagordning 
 

§ 6 Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 

Carina Strömberg lämnade en ingående redogörelse över den verksamhet som föreningen bedrivit 

under 2013. Hon redogjorde också för den resultaträkning och det bokslut som föreningen visar på 

ett plus för 2013 på 16 215,58 kr och den stora ökningen beror främst på en förändring av utskicket 

av medlemsavgifterna. Dess krav gick ut i dubbla omgångar under 2013 för att komma i fas. 

Beslutades att godkänna upprättad verksamhetsberättelse  

Beslutade att godkänna upprättad resultaträkning och bokslut 
 

§ 7 Föredragande av revisorernas berättelse 

Revisor Birgitta Olsson läste upp revisorernas berättelse 
 

§ 8 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 
 

§ 9 Fastställande av medlemsavgifter för 2015 

Ordförande redogjorde för avgifterna 150 kr/medlem och 75 kr/familjemedlem 

Beslutades om oförändrade medlemsavgifter 2015 
 

§ 10 Val av ordförande 

Beslutades att välja Carina Strömberg till ordförande för 2 år 
 

§ 11 Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Beslutades att till ordinarie styrelseledamöter för 2 år välja Ingalena Marthin och Sune Edman 

Beslutades att som suppleanter för 1 år välja Ove Ångquist och Ulla-Carin Olofsson 
 

§ 12 Val av revisorer och revisorsuppleant 



Beslutades att som revisorer för 1 år välja Ulla Almroth och Birgitta Olsson 

Beslutades att som revisorssuppleant för 1 år välja Lars-Gustav Eriksson(Järvsjöby) 
 

§ 13 Val av redaktör för Tjocka släkten och Web redaktör 

Beslutades att till redaktör för Tjock släkten välja Laila Eliasson 

Beslutades att som web redaktör välja Ingemar Nilsson 
 

§ 14 val av valberedning 

Beslutades att välja Laila Eliasson och Margit Fahlén 
 

§ 15 Ändring av föreningens stadgar 

Ordförande redogjorde för den ändring som är föreslagen och som följer Sveriges 

släktforskarförbund normalstadgar 

Beslutades att godkänna upprättat förslag till nya stadgar 
 

§ 16 Behandling av förslag om inkommit till årsmötet 

Inga förslag inkomna 
 

§ 17 Verksamhetsplan och budget för 2014  

Carina Strömberg informerade om ett kommunalt bidrag som kommer på 15 000 kr. Meddelande om 

detta har kommit de sista dagarna och innebär att resultatet förmodas öka med 8 000 för 2014 

jämför med upprättat budgetförslag 

Beslutades att godkänna upprättat förslag till verksamhetsplan för 2014 

Beslutades att godkänna budgetförslag för år 2014 
 

§18 Övriga frågor 

Lars Erik Holmgren tog upp frågan om webutsändning av årsmöten, eftersom många medlemmar 

inte är hemmahörande i Vilhelmina kommun 

Beslutades att uppdra till styrelsen att bereda frågan 

Carina Strömberg efterlyste tips på aktiviteter som föreningen ska arbeta med 
 

§ 19 Avlutning  

Mötesordförande tackade deltagarna i årsmötet och förklarade mötet avslutat 

 

Vid protokollet  

 

Anita Johansson   Sune Edman 

årsmötessekreterare   årsmötesordförande 

 

Justeras 

 

Lars Erik Holmgren   Barbro Viklund 

 

 

 

 


