
Årsmötesprotokoll för Jämtlands Lokalhistoriker och Släktforskare.

 Datum: 2021-03-09. 

 Plats: Årsmötet är digitalt. 

§1  Ordförande Michael Häggmark öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

39 medlemmar hade kopplat upp sig. 

 

§2 Till mötesordförande valdes Michael Häggmark och till mötessekreterare valdes 

Anita Brandén. 

 

§3  Till justerare och rösträknare att jämte ordförande justera protokollet valdes 

Lena Halvarsson och Annika Åkerlund. 

 

§4 Mötet beslutade att årsmötet var stadgeenligt utlyst. 

§5 Föredragningslistan godkändes av mötet. 

§6 Michael Häggmark föredrog verksamhetsberättelsen och den

ekonomiska berättelsen. 

De lades till handlingarna. 

§7 Örjan Löf föredrog revisorernas berättelse som lades till handlingarna. 

§8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

§9 Inga motioner eller förslag hade inkommit. 

§10 Michael Häggmark föredrog arbetsplanen och budgeten för 2021 som godkändes. 

§11 Beslutades om oförändrade medlemsavgifter för 2022. Medlem 200 kr,  

 familjemedlem 50 kr och ungdom under 25 år 50 kr. 

§12 Beslutades att antalet ledamöter i styrelsen ska vara elva stycken. 

§13 Till ordförande för ett år valdes Michael Häggmark. 

§14 Till kassör för ett år valdes Örjan Löf (nyval). 

§15 Till samordnande sekreterare för ett år valdes Kerstin Grahn. 

§16 Till ledamöter för två år valdes Bo Svartholm (omval), Monica Eurenius (omval), 

 Åke Wagén (omval), Viveka Asproth (nyval), och Örjan Löf (nyval). 



§17 Till redaktör för ett år valdes Mikael Andersson (nyval). 

Till redaktionsgrupp för ett år valdes Inger Broman (omval), 

Gun Lindström Arver (omval) och Maybritt Pellving (nyval). 

Till Webredaktör för ett år valdes Åke Wagén (omval). 

  

§18 Till träffvärd (kaffekokare) valdes Rolf Olsson (omval). 

§19 Till programgrupp för ett år valdes Kerstin Ellert (omval), Monica Kämpe (omval) 

och Monica Eurenius (omval). 

§20 Till revisorer för ett år valdes Uno Essvall (omval), Gunilla Hjelmquist (nyval).

 Till revisorsersättare valdes Jan Johansson (nyval). 

Kvarvarande i styrelsen ett år till är Carina Strömberg, Gun-Britt Jernberg,

 Sonja Olausson Hestner, Lena Halvarsson och Kerstin Grahn. 

§21 Till valberedning för ett år valdes Kerstin Ellert (omval) och  

Margareta Olsson (nyval). 

  

§22  Inga övriga ärenden hade inkommit. 

§23 Michael Häggmark avslutade mötet. 

  

Efter årsmötet höll Johan F Wijnbladh en föreläsning om sin bok: 

A E Melander Östersund på 1850 talet. 

Han berättade så intressant om bokens tillkomst och bakgrund. 

Anita Brandén     Michael Häggmark 

Mötessekreterare     Mötesordförande 

Annika Åkerlund     Lena Halvarsson 

Justerare      Justerare 


