Protokoll fört vid Jönköpingsbygdens Genealogiska Förenings
föreningsstämma torsdagen den 25 februari 2016 kl. 1900 i Allianskyrkan.
Antal deltagare var 80.
Föreningens ordförande Eva Dahlberg hälsade alla välkomna.
§ 1.

§ 2.

Val av ledning för föreningsstämman:
a) Till ordförande för föreningsstämman valdes Börje Hillfelt.
b) Till sekreterare valdes Kjell Johansson.
c) Till rösträknare och tillika protokolljusterare valdes Lena Rullman och MariAnne Kindstrand.
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 Inge Fransson redovisade det gångna verksamhetsårets
resultat- och balansräkning varefter föreningsstämman godkände densamma.
Bilaga nr 2.
Revisionsberättelse:
Revisor Siri Fransson läste upp revisionsberättelsen, vilken därefter lades till
handlingarna.
Bilaga nr 3.

§ 6.

§ 7.

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

§ 8.

Beslut om antal ledamöter i styrelsen 2016:
Föreningsstämman beslutade att styrelsen under år 2016 ska bestå av 10
personer inklusive ordförande.

§ 9.

Val av funktionärer:
a) Ordförande för 1 år
b) Ledamot för
2 år
Ledamot för
2 år
Ledamot för
1 år
Ledamot för
1 år
Ledamot för
2 år
Ledamot för
1 år
c) Revisor för
1 år
Revisor för
1 år

Leif Berglund
(nyval)
Peter Isoz
(omval)
Elisabeth Eklund (omval)
Inge Fransson
(omval)
Gösta Madenteg
(omval)
Pia Lindgren
(nyval)
Anne-May Carlsson (nyval)
Inger Norrlin
(omval)
Siri Fransson
(omval)

d) Revisorsersättare 1 år

Erna Fransson

(nyval)

e) Till valberedning fram till föreningsstämman 2017 nyvaldes Ann-Siv Larsson
(sammankallande). Till de övriga två platserna i valberedningen fanns inga
kandidater. Beslöts att Ann-Siv Larsson tillsammans med styrelsen under året
ska ta fram kandidater.
§ 10.

Budget för år 2016:
Kassören lade fram styrelsens budgetförslag, vilket godkändes av
föreningsstämman.
Bilaga nr 4.

§ 11.

Årsavgift för år 2017:
Föreningsstämman beslutade att årsavgiften under år 2017 ska vara oförändrad
d v s 160 kr för medlem och 220 kr för familj.

§ 12.

Övriga frågor
a) Styrelsen fick vid föreningsstämman 2015 till uppgift att vid årets
föreningsstämma återkomma med besked hur föreningens fasta kostnader
utvecklats under är 2015. Eva Dahlberg redogjorde för föreningens
ekonomiska resultat. Trots minskade medlemsintäkter(-6500 kr) och att
något bidrag från arbetsförmedlingen för FAS-3 arbetare inte utgått,
(-58 500 kr) visar årets resultat endast ett mindre underskott på 3700:-.
Kostnaderna har under året minskat med ca 49 000 kr främst beroende på
att Rotposten kommit ut med färre nummer, minskade inköp och att övriga
fasta kostnader hållits under kontroll.
b) Fråga från medlem: Saknar möjligheten att jämföra årets ekonomiska
resultat med resultatet för tidigare år eftersom endast årets resultat redovisas
i det utskickade resultatet. Kassören lovade att till nästa års ekonomiska
redovisning även redovisa resultatet för tidigare år.
c) Fråga från medlem: I den ekonomiska redovisningen framgår det att
föreningen under året endast fått 851 kr i ränta på det kapital som finns
placerat i bank. Föreningen bör undersöka andra placeringsmöjligheter
utanför de stora bankerna. Kassören lovade att undersöka alternativa
placeringsmöjligheter med bättre ränta.
d) Fråga från medlem: När kommer föreningens nya CD med avskrifter ut?
Eva svarade att den kommer under våren 2016.
e) Föreningens nye ordförande Leif Berglund presenterade sig samt tackade
avgående ordföranden Eva Dahlberg för hennes arbete som föreningens
ordförande.
f) Eva Dahlberg, avgående medlemmen Ingrid Andersson, avgående
revisorsersättare Jan Graab, avgående ledamöterna i valberedningen
Margareta Gustavsson, Siri Fransson och Bengt Wetterbrink samt
ordföranden vid stämman avtackades med blommor.

§ 13.

Avslutning:
Föreningsstämmans ordförande förklarade stämmoförhandlingarna avslutade.

Jönköping 2016-03-01

Kjell Johansson
sekreterare

Justeras:

Börje Hillfelt
ordförande

Protokolljusterare:

Lena Rullman

Mari-Anne Kindstrand

