Protokoll från årsmötet 21 april 2012
Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare
§1

Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Kerstin Ellert.

§2

Dagordningen godkänns.

§3

Val av årsmötesfunktionärer.
a Till ordförande väljs Kjell Hoffman.
b Till sekreterare väljs Anita Brandén.
c Till justerare av protokollet och rösträknare väljs
Margareta Olsson och Bengt Brügge.

§4

Årsmötet har utlysts i god tid med annons i JLS-Nytt nr 1 2012.

§5

Verksamhetsberättelsen gås igenom och läggs till handlingarna.

§6

Kassören Maud Tornving avger sin rapport.
Kerstin Ellert redogör för revisorernas berättelse.
Räkenskaperna är förda med god ordning och stor noggrannhet.

§7

Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§8

Årsavgiften för 2013 blir oförändrad.
175 kronor för fullbetalande medlem och 50 kronor för familjemedlem och
ungdom (under 25 år).

§9

Till ordförande för 1 år väljs Kerstin Ellert.

§ 10

Till ordinarie ledamöter för 2 år väljs Kerstin Grahn nyval,
Kurth Malmborg och Maud Tornving båda omval.

§ 11

Till ersättare för 2 år väljs Wido Lith.

§12

Till revisorer väljs Villy Wiklund omval och Örjan Löf nyval.
Till revisorersättare väljs Elsa Åsberg omval. Alla väljs för 1 år.

§ 13

Till träffvärdar för 1 år väljs Kerstin Ahlström, Gun-Marie Blomqvist,
Inger Jonasson, Wido Lith och Sig-Britt Wahlström alla omval.
Till programgrupp för 1 år väljs Brita Brännström och Mary Öhrbom
båda omval och Inger Broman nyval.

§ 14

Till redaktionskommitté för 1 år väljs Margareta Olsson och Inger Jonasson
båda omval.
Bo Svartholm väljs till redaktör och Webredaktör för 1 år omval

§ 15

Styrelsen utser ombud till riksstämman vid släktforskardagarna i Gävle
24-26 augusti vid nästa möte.

§ 16

Till valberedning för 1 år väljs Gun-Marie Blomqvist sammankallande
och Urban Leijon båda omval.
Mötet överlåter till styrelsen att utse ytterligare en person till valberedningen.

§ 17

Inga förslag eller motioner har inkommit till årsmötet.

§ 18

Verksamhetsplan:
Vi lämnar nu lokalen och fortsätter att ha våra möten på Landsarkivet.
Månadsmötena blir i fortsättningen på tisdagskvällar kl. 18.
Våra tidigare veckomöten blir på måndagseftermiddagar.
På onsdagseftermiddagar erbjuds forskarhjälp.
Onsdag 23 maj hålls ett avslutande möte med utvärdering och försäljning av
böcker och övrigt material som vi inte kan ta med i flytten.
JLS ska delta i Expo Norr i år 27 juni till 1 juli.
Uppmaning till medlemmarna att anmäla ifall man kan vara med och bemanna
vår monter.
För övrigt annonseras höstens möten i JLS-Nytt.
Budgeten:
Budgeten antogs, kassören talade om att för närvarande har 60 medlemmar inte
betalat årsavgiften.
Påminnelse till medlemmarna som inte betalat att betala in avgiften.

§ 19

Årsmötet avslutas av ordförande Kerstin Ellert.
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