Gotlands Genealogiska Förening
Protokoll fört vid Gotlands Genealogiska förenings Årsmöte
Plats: Almedalsbiblioteket Visby 170218
Närvarande: Freddie Claesson, Anna-Lena Janzén, Ann-Christin Ringbom
Lundgren, Kenneth Enderborg samt Ylva-Marie Rosenqvist.
1. Avgående ordförande Freddie Claesson öppnade mötet och hälsade samtliga
närvarande välkomna! Nyvalda ordförande Kerstin Jonmyren var tyvärr sjuk
vid dagens möte.
2. Freddie Claesson valdes även till ordförande för dagens möte.
3. Ylva-Marie Rosenqvist valdes till sekreterare för dagens möte.
4. Ann-Christin Ringbom Lundgren och Anna-Lena Janzén utsågs till
protokolljusterare samt till rösträknare.
5. Dagordningen godkändes med tillägg av val av revisorer och val av
valberedning.
6. Årsmötet ansågs behörigt utlyst.
7. Freddie Claesson läste upp Verksamhetsberättelsen för 2017 som godkändes.
8. Kassören Ann-Christin Ringbom Lundgren redovisade föreningens
tillgångar. Kassan den 17 februari 2017 är totalt 56 080,90 inklusive
donationspengarna och exklusive 28 602,01. Dessa donationspengar ska
flyttas till ett eget konto. Den 31 december 2016 hade föreningen 79
betalande medlemmar och den 17 februari 2017 har vi 52 betalande
medlemmar. Det har visat sig att inbetalande medlemmar ökar när vår
medlemstidning Oe Folki innehåller ett inbetalningskort till
medlemsavgiften. Tack Anna-Lena för att du fixar det!
9. Kassören presenterade 2017 års budgetförslag, som godkändes.
10. Ann-Christin Ringbom Lundgren läste upp revisorernas berättelse för 2017.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Ingen av revisorerna
kunde vara med på detta möte. De föreslog dock att föreningen bör läggas
vilande eftersom GGF har ett underskott efter föregående år och att det till
stor del beror på medlemstidningen Oe Folki. De föreslår att tidningens
layout ska skapas via ett gratisprogram som heter Scribus. Föreningens
minskade intäkter beror som tidigare nämnts också på sviktande
medlemsantal.
11.Styrelsens medlemmar bestämdes till fem stycken, plus en suppleant.
12.Val av ordförande: Kerstin Jonmyren nyval 1 år
Ann-Christin Ringbom Lundgren kassör omval 2 år
Ylva-Marie Rosenqvist , sekreterare omval 1 år
Pernilla Meltzer ledamot nyval 2 år
Freddie Claesson ledamot nyval 1 år
Kerstin Jonmyren omvaldes som redaktör för Oe Folki.
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13. Val av två revisorer: Ann Andersson omval 2 år, samt Hans-Peter Stülten
omval 1 år.
14.Carina Ringbom revisorssuppleant omval 1 år.
15.Val av valberedning: Anna-Lena Janzén, sammankallande samt styrelsen i
Gotlands Genealogiska förening.
16.Släktforskningens dag, 18 mars på Landsarkivet 10.00-14.00 och årets tema
är sjömän. Vi önskar samarbeta även i år med arkivet och Freddie vidtalar
ansvariga där och framför vår önskan om att få möjligheten att sälja vår
tidning och cd-skivor. Ann-Christin Ringbom Lundgren beställer
gratismaterial från Släktforskarförbundet. Internetsidan Rötter erbjuder
föreningar att publicera aktiviteter inför den här dagen. Den här tjänsten är
även den gratis.
17.Medlemsavgiften till föreningen bestämdes till oförändrat 175 kr/år.
18.Kerstin Jonmyrens önskan är att fler skriver artiklar till tidningen.
19. Övriga frågor:
Frågan angående 2017 års sommarmöte bordlades till ordinariestyrelsemöte.
20. Årsmötet avslutades under trevliga former och avgående ordförande
Freddie Claesson avtackades med blommor.
………………………………………………..
Ylva-Marie Rosenqvist, sekreterare

……………………………………..

…………………………………….
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Anna-Lena Janzén

