PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTET 2019-03-12
MED HELSINGBORGS SLÄKTFORSKARE-OCH BYGDEFÖRENING
Närvarande: 58 medlemmar
1.

Årsmötet öppnades av ordförande Thomas Laurin som hälsade alla välkomna.

2.

a) Till ordförande för årsmötet valdes Ronny Johansson, som tackade för
förtroendet.
b) Till sekreterare för årsmötet valdes Inger Kylefors
c) Till justerare av dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Cecilia
Hallonsten och Per Arne Åberg
Fastställande av röstlängd. Förteckning över de 58 medlemmar som var
närvarande fanns om ev. omröstning skulle ske.

3.
4.

Kallelsen godkändes och ansågs utsänd i stadgeenlig ordning

5.

Dagordningen fastställdes.

6.

Inga förslag eller framställningar fanns från styrelsen.

7.

Verksamhetsberättelsen för 2018 godkändes och lades till handlingarna.

8.

Sonja Månsson gick igenom 2018 års resultat-och balansräkning.
Resultaträkningen visar på ett överskott på 78 111 kr. Balansräkningen är på
397 633 kr. Sonja pekade särskilt på bidrag vi fått från Helsingborgs Kommun
dels ett administrationsbidrag på 12 000 kr och dels ett hyresbidrag på 6 000 kr.
Årsmötet beslutade att fastställa resultat-och balansräkningen samt överföra
årets överskott i ny räkning.

9.

Ingen revisor var närvarande. Ronny Johansson läste upp revisionsberättelsen.
Den lades till handlingarna. Årsmötet beviljade styrelseledamöterna
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

10. Sonja Månsson gick igenom och kommenterade styrelsens förslag till budget för
2019 och 2020. Hon presenterade även en jämförelse mellan budget och utfall
för 2018.
Budgeten fastställdes av årsmötet.
11. Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2020 skall vara oförändrad dvs.
200 kr för medlem och 100 kr för familjemedlem.
12. Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av 7 personer: 6 ledamöter +
ordförande.
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13. Till ordförande valdes

Thomas Laurin

14. Till styrelseledamöter valdes

Anita Larsson
Sonja Månsson
Arne Hallberg
Elisabeth Meijling Marcusson

15. Till revisorer valdes
Till revisorssuppleant valdes

omval 1 år
omval 2 år
omval 2 år
nyval 2 år
fyllnadsval 1 år

Mats Johansson
Börje Stolt
Lisbeth Brittmar

omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år

16. Till valberedning valdes

Ronny Johansson
Christina Nygren
Styrelsens representant, som också är sammankallande, utses av styrelsen.

17. Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
18. Åsa Johnson tog upp frågan angående vår lokalhyra på 60 000 kr och undrade
om styrelsen funderat på eller undersökt om billigare alternativ finns. Thomas
Laurin redovisade hyresläget och årsmötet enades om att 5000 kr per månad
var fullt skäligt.
.
Ronny Johansson lämnade över ordförandeklubban till Thomas Laurin.
Föreningen tackade Ronny Johansson med en flaska vin för ett väl genomfört
årsmöte.
Avgående styrelseledamöterna Linda Kvist och Inger Kylefors avtackades för
sitt arbete för föreningen med vin och blommor.
19. Thomas Laurin förklarade därefter årsmötet avslutat.
Helsingborg 12 mars 2019
Vid protokollet:

………………….
Inger Kylefors
Sekreterare

………………………
Ronny Johansson
Årsmötesordförande

Justerare:

………………….….
Cecilia Hallonsten

………………………….
Per Arne Åberg
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