2021-05-31

Protokoll fört vid Årsmöte med Västerbergslagens släktforskare.
Lördagen den 29 maj 2021.
21 medlemmar kom till mötet som hölls utomhus på Gammelgården.
I år uteblev den inbokade föreläsningen om Ulrika kyrkas historia av Torbjörn Claesson på
grund av corona restriktionerna som gäller nu.
§1. Årsmötet öppnades av Solveig Bransell.
§2. Till ordförande för årsmötet valdes Roland Randström.
§3. Till sekreterare för årsmötet valdes BrittMarie Forsberg.
§4. Till protokolljusterare, tillika rösträknare, valdes Jan Engström och Conny Ohlsson,
att jämte mötesordförande justera mötesprotokollet.
§5. Dagordningen fastställdes. (se bilaga1.)
§6. Kallelse till årsmötet utlystes i mars numret 2021 i tidningen Släktforskaren.
Mötet utlyst enligt stadgarna.
§7. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Solveig Bransell. (se bilaga 2.)
Föreningen har en god ekonomi enligt den ekonomiska resultatrapporten. (se bilaga 3.)
§8. Revisionsberättelse upplästes av revisor Torbjörn Hammar. (se bilaga 4.)
Revisorerna rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
§9. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten 2020.
§10.Verksamhetsplan för 2021-2022 föredrogs av Solveig Bransell. (se bilaga 5.)
Eventuellt kommer restriktioner på grund av pandemin påverka verksamheten.
§11. Inga nya förslag har inkommit till mötet.
§12. Det fastslogs att styrelsen ska bestå av ordförande samt 8 ledamöter.
§13. Åke Boman omvaldes till kassör på 2 år.
§14. Kristina Vinkler omvaldes till medlemsansvarig. Ulla Lestander styrelseledamot på 2 år.
Kristina Parmlind avgår från styrelsen.
§15. I nyvalet av en styrelseledamot valdes Nancy Borgström på 2 år.
§16. Håkan Andersson och Torbjörn Hammar omvaldes som revisorer.
Torbjörn Kalla och Lars Jansson omvaldes till revisorssuppleanter.
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§17. Antalet ledamöter till valberedningen fastställdes till 2 personer.
§18. Till valberedning valdes Ingvar Bransell (sammankallande) och Conny Ohlsson.
§19. Övriga ärenden.
Kristina Vinkler berättar att föreningens försäljning på Biggans loppis har gått bra, men vi
behöver få mera saker skänkta som vi kan sälja eftersom det inte finns så mycket kvar.
Kristina Parmlind avtackades därefter som styrelseledamot med en blomma.
§20. Ordförande avslutade mötet.

………………………….
Roland Randström, mötesordförande

…………………………..
Jan Engström, justerare

……………………………
BrittMarie Forsberg, mötessekreterare

…………………………..
Conny Olsson, justerare
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