
 
 
 
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTET 2015-03-10 
MED HELSINGBORGS SLÄKTFORSKARE- OCH BYGDEFÖRENING  
 
 
§ 1. Årsmötet öppnades av ordföranden Gunilla Persson Aretoft, som hälsade alla välkomna. 
 
§ 2. a. Till ordförande för årsmötet valdes Lars-Göran Persson, som tackade för förtroendet. 
 b  Till sekreterare för årsmötet valdes Eri Larsson. 
. c. Till justerare av dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Christina Olofsson 
  och Evert Hansson. 
 
§ 3a. Kallelsen godkändes och ansågs utsänd i stadgeenlig ordning. 
  
§ 3b Fastställande av röstlängd. Det var 56 medlemmar närvarande. 
 
§ 4. Dagordningen fastställdes. 
 
§ 5. Inga förslag eller framställningar fanns från styrelsen. 
  
§ 6. Verksamhetsberättelsen för 2014 godkändes samt lades till handlingarna.  
 
§ 7. Redovisning och genomgång av resultat och balansräkning för 2014.  
 Resultaträkningen visar ett underskott på kronor 75 944 och balansräkningen omsluter  
 kronor 263 201. 
 Årsmötet beslutade att fastställa resultat -och balansräkning samt överföra årets 
 underskott till ny räkning. 
 
 Jan Klint ställde frågan om, att i stället för att skicka ut en papperstidning, skulle 

tidningen läggas ut på Hemsidan. Denna åtgärd skulle då inte belasta föreningens ekonomi. 
Kostnaden för att skicka ut papperstidningen har stigit med 100 %. 
Styrelsen skall besvara frågan på årsmötet 2016. 

 
§ 8. Ordföranden läste upp revisionsberättelsen för 2014 som godkändes av årsmötet, som även 

beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 
 
§ 9. Budgeten för 2015 godkändes. 
 
§ 10. Beslöt årsmötet att medlemsavgiften för år 2016 behålls med 200 kronor och för  
 familjemedlem med samma adress, kronor 100. 
 
§ 11 Beslöt årsmötet att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat åtta personer plus 
 ordförande. 
 
 
 
 
 
 



§ 12 Till ordförande valdes   Thomas Laurin  nyval 1 år 
 
§ 13 Till styrelseledamöter valdes Linda Kvist omval 2 år 
   Sonja Månsson omval 2 år 
   Anita Larsson omval 2 år 
   Christina Nygren nyval 2 år 
   Olle Svetoft kvarstår l år 
  Eri Larsson kvarstår 1 år 
  Helene Brågård kvarstår 1 år 
  Inger Kylefors kvarstår 1 år 
 
§ 14 Till revisorer valdes Mats Johansson  nyval 1 år 
   Börje Stolt  omval 1 år 
 Till revisorsuppleant valdes Lennart Cegrell  nyval 1 år 
 
§ 15 Till valberedningen valdes Ronny Johansson 
   Sonja Nyman 

Styrelsens representant som också är 
  sammankallande, utses av styrelsen. 

 
§ 16 Inga motioner var inkomna till årsmötet. 
 
§ 17 Övriga frågor 
 Gunilla Aretoft Persson avtackades av Olle Svetoft med blommor och vin. 
 Lars-Göran Persson tackade för visat intresse samt överlämnade ordförandeklubban till 

Gunilla Persson Aretoft. 
,  Lars-Göran Persson avtackades av Olle Svetoft som överlämnade en flaska vin som tack för 

ett väl genomfört årsmöte. 
 Karin Florin kunde ej medverka vid mötet och kommer att avtackas senare med blommor 

och vin. 
 
§ 18 Gunilla Persson Aretoft förklarade därefter årsmötet avslutat. 
 
 
 
Helsingborg den 11 mars 2015 
 
Vid protokollet  
 
 
……………………………. 
Eri Larsson, sekreterare 
 
 
……………………………. 
Lars-Göran Persson 
Årsmötesordförande 
 
 
   Justerare 
 
 
…………………………….  …………………………… 
Christina Olofsson  Evert Hansson 


