Släktföreningen Huss

Bilaga 1 släktmöte 2018-07-20

Verksamhetsberättelse för 2017
Föreningens styrelse valdes 2016-06-18 för 3 år och har bestått av:
-

Jan Söderström, Säffle, ordförande
Mikael Huss, Årsta, ordinarie ledamot
Johan Westermark, Upplands Väsby, ordinarie ledamot
Mathias Zachariassen, Saltsjö-Boo, ordinarie ledamot

Styrelsen har inom sig fördelat arbetsuppgifterna.
Styrelsen har haft ett protokollfört fysiskt möte, 17-03-04. Övrigt samarbete har skett via
telefon och elektronisk post.
Ett släktmöte genomfördes i två likadana omgångar, dels i Fränsta 17-07-20, dels i Stockholm
17-09-30 med 10 respektive 4 fysiskt närvarande jämte 8 fullmakter 09-30. Vid omröstning fick
varje medlem avge endast en röst. Ordföranden som deltog vid både delmötena lade sin röst
vid mötet 07-20. Viktigaste ärende var vissa ändringar i stadgarna samt redogörelse för det
ekonomiska resultatet för 2016.
Antalet medlemmar var per 17-12-31:
-

Betalande
Hedersmedlemmar
Ständiga

154 (varav 101 i familj, 50 singel och 3 studerande)
2 (kända, någon till ska finnas, men uppgift saknas)
1 (känd, men fler ska finnas. Uppgifter saknas)

Historik saknas, men med största sannolikhet har det totala antalet medlemmar minskat. Hur
många som betalat för ständigt medlemskap saknas uppgift om, vilket kan vara en delförklaring
till den fallande statistiken. Glädjande nog har varit att ett antal nya medlemmar dykt upp. Det
faktiska antalet medlemmar bör vara minst 160 st.
Styrelsens arbete har haft 3 prioriterade områden:
1. Vända den fallande resultattrenden i ekonomin till en positiv utveckling.
2. Fortsatt släktforskning med målet att snart göra släkttavlan tillgänglig för medlemmarna.
3. Aktivt agerande på hemsidan med medlems- och släktinformation.
Genomgående i allt arbete har varit sparsamhet. Ekonomin har inte kunnat tillåta kostnader för
resor, kontorsmaterial, utrustning/abonnemang för släktforskning eller festligheter. Som ett
resultat landade rörelseresultatet på ett minus om endast 531 kr. Tack vare utdelningar och ett
positivt realisationsresultat av en värdepappersförsäljning, nådde föreningen ett nettoresultat
efter skatt på 19.094 kr. Det ansamlade resultatet över åren hade fallit för mycket och drabbat
föreningens egna kapital så mycket att det bröt mot stadgarna. I och med årets resultat har det
egna kapitalet nått upp till en nivå som krävs av stadgarna. Detta innebär att föreningen de
närmaste åren inte kan släppa på kravet om sparsamhet. Tyvärr kommer inga subventionerade
släktmöten att kunna hållas på några år. Med en blick mot ett eventuellt 100-årsjubileum 2026,
finns all anledning till fortsatt omsorg om ekonomin. Av detta skäl lades till 2017 års släktmöte
fram ett förslag att höja medlemsavgiften. Senaste höjning gjordes 1996. Släktmötet godkände

höjningen att gälla fr.o.m. 2018. Tidigare var avgifterna för familj/singel/studerande
150/100/50 kr. De nya avgifterna är 200/150/50 kr per år.
Ansvaret och huvuddelen av arbetet med släktforskningen övertogs 2016 av Olle Andersson,
Karlstad. Olle har med stor energi arbetat vidare med forskning efter fler Hussättlingar, men
han har också lagt energi på att hitta sätt att presentera släkttavlan. Han har en modell som ska
testas fr.o.m. januari 2018. Släkttavlan är tillgänglig via Internet för föreningens medlemmar.
För detta måste varje intresserad medlem anmäla detta till Olle via hemsidan. Per 2017-12-31
innehöll släkttavlan mer än 28.000 personer, varav ca 20.000 är ättlingar och övriga är ingifta.
Då några medlemmar valt att DNA-testa sig av släktforskningsskäl, pågår en diskussion om hur
detta i framtiden kan användas också i vår släktforskning.
Sparsamhet har fått gälla även kostnader för information till medlemmarna. Medlemsblad har
visat sig vara både ett dyrt och arbetsamt sätt att hålla kontakt med medlemmarna. Eftersom
kloka medlemmar och styrelser tidigare startat upp hemsidan www.vihussar.se, valde styrelsen
att använda den som huvudsakligt sätt att informera. Till mycket stor hjälp har Ove Kaufeldt varit. Han har agerat som såväl webbredaktör och webbadministratör och dessutom varit mycket
positiv och hjälpsam. Dessutom behöver föreningen inte betala någon märkbar avgift för hans
stora hjälp. Ove har dessutom kunnat visa en klart ökande besöksfrekvens på hemsidan. Styrelsen beklagar att prioriteringen av kommunikationen kan drabba de medlemmar som inte har
tillgång till, eller brukar, digitala media. Vi hoppas på medlemmarnas förståelse, men vi emotser gärna konstruktiva förbättringsförslag.
Föreningen har på olika sätt försökt delta i externa sammanhang när så varit möjligt. ”Släktforskningens dag” genomfördes i Sverige 2017-03-18. Vi deltog vid ett arrangemang på Ålsta
folkhögskola i Fränsta, tätorten i Hussarnas hemsocken Torp. Två presentationer rörande släkten Huss gjordes, dels om de äldsta Hussarna, dels om det s.k. Lambertska arvet. Under dagen
deltog 34 personer. Som följd fick föreningen ett antal nya medlemmar och sålde några krönikor. I samband med släktmötet i Fränsta genomfördes ett släktforskningsmöte med inriktning
på släkten Huss. Olle Andersson informerade om pågående forskning och idéer angående kommande presentation. Karl-Ingvar Ångström berättade om några av de äldsta Hussarnas fastigheter i Torp och ordförande Jan berättade om det Lambertska arvet. Ordföranden har också i
andra sammanhang deltagit med syfte att informera om släkten och släktföreningen.
Släktkrönikan som publicerades 2001, ”Vi Hussar II” finns fortfarande kvar i lager. Detta lager är
eller har varit utspritt hos några tidigare styrelseledamöter. Då krönikan är ett fint, men ganska
dyrt, verk, har föreningen aktiverat sig igen för att sprida den. Under året såldes 12 ex. Dessutom har 5 ex lämnats till Ånges kommunbibliotek och filialer och 10 ex har lämnats till Sundsvalls stadsbibliotek och dess filialer. Hembygdsföreningarna i Borgsjö och Torp har fått 10 ex
vardera att sälja i kommission. Redovisning av dessa försäljningar har inte skett per 2017-12-31.
Föreningens styrelse ser ingen anledning att omprioritera arbetsfokus för 2018, vilket kommer
att återspeglas i den budget som ska fastläggas inom kort.
Det ekonomiska resultatet skall balanseras vidare enligt stadgarna.
Ett mål är att genomföra släktmöte på liknande sätt 2018 som under 2017. Vid detta, tudelade,
släktmöte kommer stadgarna att granskas. En punkt gällande valberedning behöver ses över.
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