Lappmarkens släkt- & bygdeforskare
Årsmöte 24 februari 2018 i Tingshuset, Vilhelmina
§ 1 Årsmötet öppnades av Carina Strömberg som hälsade välkommen.
§ 2 Val av ordförande vid mötet
Johnte Vikström valdes till ordförande.
§ 3 Val av sekreterare vid mötet
Ingalena Marthin valdes till sekreterare.
§ 4 Val av justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera mötets protokoll
Björn Fahlander och Barbro Viklund valdes till justeringsmän.
§ 5 Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.
§ 6 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
Meddelande har gått ut i Tjocka Släkten, annons i Vilhelmina-Aktuellt och inlägg på hemsidan
Beslutades att mötet blivit utlyst i laga ordning.
§7 Föredragande av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
Efter redogörelse av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse godkändes dessa och lades till
handlingarna.
§ 8 Föredragande av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna.
§ 9 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017.
§ 10 Fastställande av medlemsavgift för 2019
Förslaget är oförändrad avgift - 150 kr för medlem och 75 kr för familjemedlem. Detta blev
årsmötets beslut.
§ 11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret
Efter föredragande av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget, fastställdes dessa.
§ 12 Behandling av motioner och förslag som inkommit till årsmötet
Inga motioner har inkommit.
§ 13 Av styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden
1. Stadgeändring § 7 ändring av antalet ledamöter till minst 6 personer, § 12 punkt 15 strykning av
texten (ordinarie och ersättare) godkändes.
2. Styrelsen har beslutat att avsluta medlemskapet i Hembygdsförbundet den 31 december 2017,
vilket godkändes av årsmötet.

§ 14 Val av ordförande
Carina Strömberg valdes till ordförande för 2018-2019.
§ 15 Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter
Enligt tidigare beslutade stadgeändring blir antalet styrelseledamöter minst sex och här förslogs ännu
en person vilket innebär att styrelsen för 2018 består av sju personer.
§ 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Evonne Sandqvist och Björn Fahlander har 1 år kvar (2017-2018) Valberedningen föreslår att
Kristine Grönlund, Mårten Larsson, Gunvår Bäckström, Kenneth Fjällström väljs för en period av 2 år.
Ingalena Marthin väljs för 1 år.
§ 17 Val av revisor och revisorsuppleant
Årsmötet beslutade att välja om Ulla Almroth och Birgitta Olsson som revisorer och Torsten Gavelin
som revisorsuppleant. Till redaktör för Tjocka släkten valdes Laila Eliasson och till webbansvarig
valdes Ingalena Marthin.
§ 18 Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen
Ingen förändring föreslogs, vilket betyder att två personer utgör valberedning.
§ 19 Val av valberedning
Laila Eliasson och Lillemor Larsson valdes för ytterligare en period, med Laila Eliasson som
sammankallande.
§ 20 Övriga frågor
Styrelsen har planer på studiebesök i Ramsele eller Härnösand under v 17. Årsmötets val blev
Härnösand. Styrelsen går vidare med detta och lämnar mera information senare.
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