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Kristianstadsbygdens Släktforskarförening 

 

 

 

Årsmötesprotokoll 
Tid: Lördagen den 11 september 2021 
Plats: Västra Vrams församlingshem 

Närvarande: 19 medlemmar 
 

§ 1 Mötets öppnande. 
 I ordf. frånvaro hälsade v.ordf. mötesdeltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
 
§ 2 Val av ordförande att leda dagens möte.   
 Till ordf. att leda dagens möte valdes v. ordf. Ann Månsson. 
 
§ 3 Val av sekreterare för dagens möte. 
 Till sekreterare för dagens möte valdes sittande Gerd Karlsson. 
 
§ 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att tillsammans med ordförande justera 
 dagens protokoll. 

Till rösträknare, tillika justeringsmän att tillsammans med ordf. justera dagens protokoll 
valdes Bertil Nilsson och Ulf Olsson.  

 
§ 5 Fastställande av dagordningen. 

Dagordningen för mötet fastställdes. 
 
§ 6 Fråga om Årsmötet blivit behörigt utlyst.  
 Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst. 
 
§ 7 Föredragande av styrelsens Verksamhetsberättelse för år 2020. 
 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport föredrogs, godkändes och lades till 
 handlingarna. 
 
§ 8 Föredragande av revisorernas berättelse för 2020. 
 Revisorernas berättelse upplästes av sekr. Gerd Karlsson, godkändes och lades till 
 handlingarna.  
  
§ 9 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 
 Årsmötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för kalenderåret 2020. 
 
§ 10 Fråga om tillhörighet till: 
 A. Regional släktforskarorganisation.  
 - Mötet beslöt att vara kvar i Skånes SläktforskarFörbund. 
 B. Riksomfattande släktforskarorganisation. 
 - Mötet beslöt att vara kvar i Sveriges SläktforskarFörbund. 
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§ 11 Fastställande av verksamhetsplan för 2021. 

Verksamhetsplanen 2021 fastställs. 
  
§ 12 Fastställande av budget för år 2021 och årsavgift för 2022. 

Budgeten fastställs. 
Avgiften ska vara oförändrad: 200 kr för medlem, 100 för familjemedlem. 

 
§ 13 Behandling av motioner inkomna till årsmötet. 

1. Lars Henning Perssons Motion om stadgeändring. 
Mötet beslutar enligt förslag; Att komplettera stadgarna med texten:  
a) ”Samtliga årsmöteshandlingar skall läggas ut på KSFs hemsida www.ksf.anor.se.  

senast 2 veckor före årsmötet. 
b) Den som anmäler sig till årsmötet skall få handlingarna på mail.  
c) Handlingarna skall finnas i möteslokalen.” 
 

2. Styrelsens Proposition: Komplettera stadgarna. 
Mötet beslutar enl. förslag; Att komplettera stadgarna med texten:  
a)  ”Motioner till Årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 30 november. 
b) Avsändare ska erhålla mottagningsbekräftelse.” 
 

3. Göran Persson: Motioner om stadgeändringar och förbättrade rutiner 
         Mötet beslutar enl. förslag:  

a) Sista datum för motioner till årsmötet är 30 november. 
b) Avsändaren skall erhålla bekräftelse på mottagandet. 
c) Årsmötesprotokollet skall efter justering finnas tillgängligt på hemsidan och bifogas 

i kommande nr. av Häradsbladet. 
d) Innevarande verksamhetsårs Styrelseprotokoll med början av Årsmötesprotokollet 

skall finnas tillgängliga på Hemsidan. 
e) Medlem som önskar ett protokoll på annat sätt erhåller detta efter förfrågan. 
f) § Övrigt har diskuterats; är § motiverad eller ej på föredragningslistan? 

Mötet beslutar: ”Övrigt” ska vara kvar med betoning på att det aldrig kan fattas 
beslut under § Övrigt.  

   
§ 14 Val av ordförande.  
 Ordf. Bengt Nilsson är vald för 2020-2021. 
 
§ 15 Fastställande av antalet ordinarie ledamöter och suppleanter till styrelsen. 
 Mötet beslutar att styrelsens antal blir oförändrat 9 personer: Ordf, 6 ledamöter, 2 
 suppleanter varav en suppleantplats hålls vakant till nästa årsmöte. 
 
§ 16 Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen. 
 3 ord. ledamöter för 2 år (2021-2022). 
  Britt Turland, Mona Zetreus, Gerd Karlsson (samtl. omval).  
 1 suppleant för 2 år (2021-2022).  
  Anna Bergqvist (omval) 
 1 suppleantplats är vakant till årsmötet 2021 (feb-mars 2022). 
 
§ 17 Val av revisorer och revisorsuppleanter. 

- Ordinarie revisorer för 1 år: Mats J Larsson (sammankallande) och Sven Hermansson.  
- Revisorsuppleanter 1 år: Britt-Marie Jönsson och Nils Ottervik. 
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§ 18 Val av ombud till extern släktforskarorganisations årsstämma. 
 Medlemmarna har möjlighet att anmäla sitt intresse till styrelsen att vara ombud för KSF 
 vid Skånes Släktforskarförbunds årsstämma.  
 
 Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utse ombud till Sveriges Släktforskarförbunds 
 Årsstämma. 
 
§ 19 Val av valkommitté. 
 Till valkommitté 2021 valdes: Ann Månsson, Evert Flink och Gerd Karlsson 
 (sammankallande), (samtl. omval). 
  
§ 20 Övrigt. 
 Gerd Karlsson informerade om utflykten som KSF ordnar till en renoverad släktgård i 
 Östra Ejaröd den 18 september kl. 13.00. 

  
§ 21  Årsmötets avslutande. 
 Mötesordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 
 
 
  Vid protokollet   
 
 
 
  Gerd Karlsson   Ann Månsson 
  Sekreterare   Ordförande 

  
 
 
 
 
 
  Bertil Nilsson   Ulf Olsson 

 
 
 
 
   
  
Protokollet är signerat den 5/10 – 2021. Original finns för kopiering hos Gerd Karlsson. 
Mail: gerdelinkarlsson@gmail.com Telefon: 0705 494714 
Kopia av signerat protokoll skickas vid önskemål med vanlig post. 
  


