
                                                                                     

 

 Protokoll fört vid extra släktmöte för Släktföreningen Huss 2018-07-20 kl 16.00. 

 Plats: Ålsta folkhögskola, Fränsta 

Närvarande: Sten Andersson, Ann Catrin Borgström, Rositha Jabin, Ann-Charlotte 
Lagerström, Boel Lagerström, Tor-Leif Lagerström, Ulf Strandell, Jan Söderström, Mathias 
Zachariassen, Hjördis Zachariassen (ej rösträtt), Kerstin Åkerberg, Ingmari Ångström, Karl-
Ingvar Ångström. 

Fullmakter för ordföranden att rösta hade inlämnats av Anders och Gun Krantz, Gävle. 

1. Föreningens ordförande, Jan Söderström, hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
   öppnat. 
 
2. Mötet beslöt godkänna kallelsen till mötet. 
 
3. Till ordförande för mötet valdes Jan Söderström. 
 
4. Till att föra protokoll för mötet valdes Jan Söderström. 
 
5. Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Tor-Leif Lagerström och Ann Catrin 
     Borgström. 
 
6. Ordföranden redogjorde för verksamheten 2017, det ekonomiska utfallet samt den av 
     föreningens revisorer avlämnade rapporten. Kopior av handlingarna delades ut till alla 
     närvarande. Några frågor ställdes gällande det ekonomiska utfallet, men mötet beslöt 
     godkänna verksamhetsberättelse och bokslut. 
 
7. På basis av avlämnad revisionsrapport beslöt mötet ge styrelsen ansvarsfrihet för 2017. 
 
8. Ordföranden presenterade verksamhetsplan och budget för 2018. Verksamheten 2018 
    Innebär att samma prioriteringar görs som 2017, d.v.s. 1/ Öka medlemsantalet, 2/ Släkt- 
     forskning och publicering av resultatet, 3/ Hålla medlemmar informerade om verksam- 
     ten, primärt via hemsidan. En balanserad budget presenterades och godkändes av mötet. 
 
9. Frågan om fortsatt uppdatering av stadgarna diskuterades. Mötet beslöt överlåta till 
    styrelsen att förbereda frågan inför det ordinarie släktmötet 2019. 
 
10. Inga föranmälda frågor från medlemmarna förelåg att diskutera. 
 
11. Som icke föranmäld fråga föreslog Ann-Charlotte Lagerström att Facebook borde an- 
      vändas som kanal för att 1/ Informera att uppdateringar skett på hemsidan, 2/ Att på 
      Facebook göra mer PR för Släktföreningen. 
 
12. Mötet beslöt, på förslag av Kerstin Åkerberg, att medlemskap i släktföreningen inte ska 



     vara ett krav för att man ska kunna bli användare och få ta del av släkttavlan på Internet. 
     Mötet beslöt att godkänna förslaget, men att ansökningsförfarandet skall bibehållas oför- 
     ändrat, d.v.s. ansökan om användarrättighet till Olle Andersson samt krav på eget lösen-  
     ord. 
 
13. Ordföranden fann att inga ytterligare frågor förelåg, att alla beslut varit enhälliga, 
       tackade alla för aktivt deltagande, samt förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Jan Söderström 
 
Justeras: 
 
 
Ann Catrin Borgström                                           Tor-Leif Lagerström 
 
 
Bilagor: 
 
1. Verksamhetsberättelse för 2017. 
2. Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys för 2017. 
3. Revisionsberättelse för 2017. 
4. Verksamhetsplan för 2018. 
5. Budget för 2018. 
 
 


