
Protokoll fört vid årsmöte med Genealogiska föreningen den 22 april 
2007 å hörsalen, Allén 7, Sundbyberg. 
 
Närvarande: 55 medlemmar. 
 
 
§ 1  Förklarade föreningens ordförande Lena A Löfström årsmötet öppnat och hälsade de 
       närvarande välkomna.  
 
§ 2  Valdes  
        Lennart Ragvaldson till ordförande vid årsmötet, 
        Lars-Olof Skoglund till sekreterare och 
        Berit Sesemann Datta och Mårten Hogström till justeringspersoner tillika rösträknare. 
 
§ 3  Konstaterades att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 
§ 4  Sedan frågor om vissa intäkter, om Släkt och Hävd samt om föreningens representation i  
      vissa stiftelser besvarats godkändes styrelsens i förväg utdelade verksamhetsberättelse för    
      år 2006. 
 
§ 5  Föredrog revisor Ove Olsson revisionsberättelsen, vilken inte innehöll några   
       anmärkningar betr. verksamheten och den ekonomiska förvaltningen. 
 
§ 6  Fastställdes resultat- och balansräkningen. 
 
§ 7  Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 8  Val av styrelsens ordförande. Det anmäldes att två av de personer som ingått i 
        valberedningen lämnat sina uppdrag några veckor innan årsmötet och som skäl därför 
        angivit samarbetssvårigheter med styrelsen. Gustaf von Gertten ansåg att avgången av  
        två tredjedelar av valberedningen på något sätt skulle ha meddelats inför årsmötet. 
        Ledamoten Åza Olofsson föredrog valberedningens förslag. 
        Omvaldes Lena A. Löfström till föreningens ordförande för två år. 
 
§  9  Fastställdes att styrelsen förutom ordförande skulle bestå av åtta ledamöter och fyra 
        suppleanter. 
 
§ 10 Valdes följande personer till ledamöter av styrelsen: 
         Ardis Grosjean Dreisbach (fyllnadsval ett år) 
         Margareta Söderling (två år) 
         Sture Bjelkåker (två år) samt till 
         
         styrelsesuppleanter med följandes inträdesordning: 
         1.Åza Olofsson 
         2.Peter Sandblom 
         3.Mats Sjökvist 
         4.Lotta Nordin. 
 
 
 



§ 11 Valdes följande personer att ingå i valberedningen: 
        Gunvor Hjärtström, sammankallande 
        Olof Cronberg    
        Gustaf von Gertten.  
 
 
§ 12 Fastställdes årsavgiften för 2008 enligt följande: 

a) för enskilt medlemskap 250 kr 
b) för familjemedlemskap 310 kr. 
 

§ 13 Antogs det av styrelsen framlagda förslaget till budget för 2007 (bilaga 1). 
 
§ 14 Behandlades en av Jürgen Weigle inkommen motion avseende ändring av Genealogiska    

föreningens stadgar (bilaga 2). Motionen hade behandlats av styrelsen som till årsmötet 
lämnat sitt förslag till svar på motionen (likaledes bilaga 2). Efter behandling beslutades 
att följa styrelsens förslag till svar på samtliga punkter utom följande:   
§ 14, fjärde stycket, ny lydelse: Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och 
kassör, 
§ 19 andra stycket, utgår helt. 

 
§ 15 Föreslogs att stadgarna skulle ändras så att två suppleanter skulle kunna utses till 
        valberedningen. Styrelsen skulle behandla frågan till nästa årsmöte. 
 
§ 16 Föreslogs att medlemsregistret skulle läggas ut på föreningens hemsida. Styrelsen lovade 
        undersöka möjligheten, men att detta endast kunde gälla de medlemmar som lämnat sitt 
        medgivande. 
 
§ 17 Framförde Ted Rosvall kritik mot det sätt årsmötesordföranden handlagt nomineringen 
        av ledamöter i valberedningen (§ 10 ovan). Ordföranden medgav att han handlat felaktigt 
        och bad om ursäkt för detta. 
 
§ 18 Förklarade ordföranden årsmötet avslutat. 
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