
Lappmarkens släkt- & bygdeforskare   
Organisationsnummer 89 61 00 – 5850 

 
Årsmöte lördagen den 19 mars 2022 kl. 14.00 i Tingshuset, Vilhelmina  
 
§ 1 Årsmötet öppnades av Carina Strömberg, som hälsade de närvarande  
medlemmarna välkomna. 
 
§ 2 Val av ordförande för mötet                 
Johnte Vikström valdes till ordförande. 

§ 3 Val av sekreterare för mötet              
Gunvår Bäckström valdes till sekreterare. 

§ 4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets 
protokoll  
Barbro Viklund och Tora Ekbäck valdes till justeringsmän. 
 
§ 5 Fastställande av dagordning          
Föreslagen dagordning godkändes. 

§ 6 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst      
Kallelse har gått ut i Tjocka Släkten, på hemsidan och i Vilhelmina Aktuellt. Beslutades att 
mötet blivit utlyst i laga ordning. 
 
§ 7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport      
Efter redogörelse av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse godkändes dessa och 
lades till handlingarna. 
 
§ 8 Föredragning av revisorernas berättelse                         
Revisorernas berättelse godkändes och lades till handlingarna. Revisorerna tillstyrker 
ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021. 

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2021. 
 
§ 10 Fastställande av medlemsavgift för efterföljande verksamhetsår                 
Årsmötet beslutade, att medlemsavgifterna ska vara oförändrade för år 2023, d v s 160 kr för 
medlem samt för familjemedlem 80 kr.                         
 
§ 11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för det nya verksamhetsåret 2022 
Efter redogörelse av verksamhetsplan och budget godkändes dessa och lades till 
handlingarna. Förslag på ytterligare aktiviteter, t ex besök till någon av våra byar är 
välkommet. Kontakta i så fall någon i styrelsen, tillfogade Carina Strömberg.  
 
§ 12 Behandling av motioner och förslag, som inkommit till årsmötet 
Inga motioner eller förslag har inkommit. 
 
§ 13 Av styrelsen till årsstämman hänskjutna ärenden. 
Inga motioner eller förslag har inkommit. 
 
§ 14 Val av ordförande för föreningen på 2 år                                         
Carina Strömberg omvaldes till ordförande för åren 2022 och 2023. 

 



 

§ 15 Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter  
Årsmötet beslutade att antalet ledamöter ska vara oförändrat 8 ledamöter att väljas växelvis. 
 
§ 16 Val av övriga styrelseledamöter 

Valberedningen föreslår omval för    

Kristine Grönlund  för 2 år, år 2022 och 2023                                                                               
Mårten Larsson  för 2 år, år 2022 och 2023            
Kenneth Fjällström för 2 år, år 2022 och 2023  

Valberedningen föreslår nyval av                                          
Åke Nilsson     för 2 år, år 2022 och 2023   

Årsmötet beslutade enligt ovanstående förslag till omval och nyval. 

Anneli Ighil, Björn Fahlander, Britt-Inger Westberg och Anneli Pavval valdes för 2 år vid förra årsmötet, 
åren 2021 och 2022.                            

§ 17 Val av två revisorer och en revisorsersättare            
Årsmötet beslutade att välja om                     
Ulla Almroth och Birgitta Olsson som revisorer  för 1 år, år 2022           
Torsten Gavelin som revisorsersättare                        för 1 år, år 2022 

§ 18 Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen.            
Årsmötet beslutade att antalet fastställs till 2 ledamöter. 

§ 19 Val av valberedning och sammankallande ledamot i denna         
Årsmötet beslutade om omval på 1 år, år 2022, av Laila Eliasson och nyval på 1 år, år 2022, 
av Gunvår Bäckström. Laila Eliasson valdes som sammankallande. 

§ 20 Övriga ärenden                    
Laila Eliasson fortsätter som redaktör för Tjocka Släkten och            
Ingalena Marthin fortsätter som webbansvarig.              
Lillemor Larsson utses som ansvarig för föreningens medlemsregister. 

§ 21 Mötets avslutande                  
Carina Strömberg tackade presidiet och alla som deltagit i dagens årsmöte. Tackade också 
för förtroendet att återigen blivit vald som ordförande. Carina sa att hon ser framemot ett 
intressant kommande år med framför allt hopp om att årets pandemi ska klinga av för gott.  

Gunvår Bäckström avtackades av Carina för hennes 4 år i styrelsen som sekreterare och 
erhöll boken ”Genom fyra socknar” av Göran Normann.  

 

 

Gunvår Bäckström   Johnte Vikström 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

Barbro Viklund  Tora Ekbäck 

Justerare   Justerare 

 


