Protokoll fört vid Jönköpingsbygdens Genealogiska Förenings
föreningsstämma torsdagen den 27 februari 2014 kl. 1900 i Allianskyrkan.
Antal deltagare var 73
Föreningens ordförande Eva Dahlberg hälsade alla välkomna.
§ 1.

§ 2.

Val av ledning för föreningsstämman:
a) Till ordförande för föreningsstämman valdes Per-Olof Jern.
b) Till sekreterare valdes Kjell Johansson.
c) Till rösträknare och tillika protokolljusterare valdes Ruth Klasson och KarlAxel Skoglund.
Fastställande av dagordning:
Föreslagen dagordning godkändes.

§ 3.

Prövning av om föreningsstämman kallats i behörig ordning:
Föreningsstämman fastställde att kallelse utgått i enlighet med stadgarna.

§ 4.

Verksamhetsberättelse:
Föreningsstämmans ordförande hänvisade till verksamhetsberättelsen som alla
medlemmar fått sig tillsänd.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
Bilaga nr 1.

§ 5.

Ekonomisk redovisning:
Föreningens kassör Siri Fransson redovisade det gångna verksamhetsårets
resultat- och balansräkning varefter föreningsstämman godkände densamma.
Bilaga nr 2.

§ 6.

Revisionsberättelse:
Revisorsersättare Jan Graab läste upp revisionsberättelsen, vilken därefter lades
till handlingarna.
Bilaga nr 3.

§ 7.

Ansvarsfrihet för styrelsen:
Föreningsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets
verksamhet.

§ 8.

Beslut om antal ledamöter i styrelsen 2014:
Föreningsstämman beslutade att styrelsen under år 2014 ska bestå av 10
personer inklusive ordförande och kassör.

§ 9.

Val av funktionärer:
a) Ordförande för 1 år
b) ledamot för
2 år
ledamot för
2 år
ledamot för
2 år
ledamot för
2 år
c) revisor för
1 år
revisor för
1 år
d) revisorsersättare 1 år

Eva Dahlberg
(omval)
Gösta Madenteg (omval)
Elisabeth Eklund (omval)
Peter Isoz
(omval)
Inge Fransson
(nyval)
Anette Karlsson (omval)
Inger Norrlin
(omval)
Jan Graab
(omval)

e) Till valberedning fram till årsmötet 2015 omvaldes Margareta Gustavsson
(sammankallande) och Bengt Wetterbrink och nyvaldes Siri Fransson.
§ 10.

Budget för år 2014:
Kassören lade fram styrelsens budgetförslag, vilket godkändes av
föreningsstämman.
Bilaga nr 4.

§ 11.

Årsavgift för år 2015:
Föreningsstämman beslutade att årsavgiften under år 2015 ska vara oförändrad
d v s 160 kr för medlem och 220 kr för familj.

§ 12.

Övriga frågor
a) Inger Biro undrade hur föreningens olycksfallsförsäkring fungerar om man
även har en egen olycksfallsförsäkring. Kan man få ersättning ur båda
försäkringarna?
Eva Dahlberg svarade att det torde vara möjligt att få ersättning från båda
försäkringarna men att den försäkrade inte har rätt till högre ersättning
sammanlagt från bolagen än som svarar mot skadan. Släktforskarförbundet
står för kostnaden för försäkringen.
b) Föreningens avgående kassör Siri Fransson och avgående medlemmen i
valberedningen Ann-Siv Larsson avtackades med blommor.
c) Eva Dahlberg redogjorde för vårens program i föreningen.
d) Föreningsstämmans presidium avtackades.

§ 13.

Avslutning:
Föreningsstämmans ordförande förklarade stämmoförhandlingarna avslutade.
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