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Protokoll fört vid Årsmöte med Västerbergslagens släktforskare.                                                 

 

Torsdagen den 27 februari 2020.     

 

43 medlemmar kom till mötet. 

Före mötesförhandlingarna berättade Janne Jansson från Yttermalung, om en karta som han har 

gjort över Finnmarken med historiska vingslag rakt in i det skogsfinska kulturarvet.  

 

§1. Årsmötet öppnades av Jan-Henrik Marinder. 

 

§2. Till ordförande för årsmötet valdes Roland Randström. 

 

§3. Till sekreterare för årsmötet valdes BrittMarie Forsberg. 

 

§4. Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Håkan Andersson och SvenErik Nord, 

      att jämte mötesordförande justera mötets protokoll. 

 

§5. Dagordningen fastställdes. (se bilaga1.)   

 

§6. Kallelse till årsmötet utlystes i december numret 2019 i tidningen Släktforskaren. 

      Mötet utlyst enligt stadgarna.  

 

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Jan-Henrik Marinder  (se bilaga 2.)   

Även den ekonomiska resultatrapporten föredrogs av Jan-Henrik Marinder. (se bilaga 3.)    

     Föreningen har en god ekonomi. 

 

§8. Revisionsberättelse upplästes av revisor Torbjörn Hammar. (se bilaga 4.) 

      Revisorerna rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 

§9.  Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten 2019.   

 

§10.Verksamhetsplan för 2019-2020 föredrogs av Jan-Henrik Marinder. (se bilaga 5.) 

Vi har många studiecirklar och vi arrangerar föreläsningar och utflykter, samt deltar 2 

dagar på loppis samt på andra arrangemang i kommunen. 

       Föreningen deltar även (på tisdagen) i Dalarnas Släktforskarvecka, som börjar den 6 juli. 

        

§11. Inga nya förslag har inkommit till mötet. 

 

§12. Till ordförande på 2 år valdes Solveig Bransell. 

 

§13. Det fastslogs att styrelsen skulle bestå av ordförande samt 8 ledamöter. 

 

§14. Val av styrelse. Omval av Håkan Stark, Lilian Bergström och BrittMarie Forsberg för 2 år. 

 

§15. Nyval av en styrelseledamot blev Doris Jansson för 2 år. 

         

§16. Val av revisorer. Omval av Håkan Andersson och Torbjörn Hammar. 

         Till revisorssuppleant valdes Torbjörn Kalla och Lars Jansson. 
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§17. Antalet ledamöter till valberedningen fastställdes till 3 personer. 

          

§18. Till valberedning valdes Ingvar Bransell (sammankallande), Jan Larsson och Roger 

        Öström. 

 

§19.  Övriga ärenden. Jan-Henrik berättade om olika händelser som inträffat under hans tid i    

föreningen sedan slutet av nittiotalet. Han har varit föreningens ordförande dom senaste 14   

åren. 

Jan-Henrik avtackades därefter som ordförande med blommor och en present. 

 

§20.  Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

………………………….   …………………………… 

 

Roland Randström, mötesordförande                       BrittMarie Forsberg, mötessekreterare 

 

 

 

 

 

 

…………………………..   ………………………….. 

 

 Håkan Andersson, justerare                                          SvenErik Nord, justerare 
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