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§  1 Hälsade ordföranden Ian Hamilton de närvarande välkomna samt förklarades 

mötet öppnat. 
 
§  2 Valdes Ian Hamilton till mötesordförande. 
 
§  3 Valdes Lena A Löfström till mötessekreterare samt Olle Sahlin och Helene 

Larsson till justeringsmän tillika rösträknare.  
 

§  4 Genomgicks föreliggande förslag till dagordning samt godkändes densamma 
med tillägg för punkterna 8b samt 9b enligt nedan. 

 

§  5 Förklarade mötet att mötet varit stadgeenligt utlyst. 
  
§  6 Genomgicks föreliggande förslag till budget för år 2005 samt  

beslöt mötet godkänna densamma. 
 
§  7 Styrelsen föreslog ingen höjning av medlemsavgiften för år 2006.  
 Beslöt mötet, i enlighet med styrelsens förslag. 
 
§  8a Valdes enhälligt Lena A Löfström till föreningens ordförande för en tid av två år 

i enlighet med valberedningens förslag. 
 
§ 8b Beslöt mötet att föreningens styrelse förutom ordföranden skall bestå av 8 

ordinarie ledamöter samt 4 suppleanter. 
 
§  9a Valdes enhälligt och  i enlighet med valberedningens förslag,  
 

till ordinarie ledamot; 
 Sandra Green, omval för en tid av 2 år – 2005-2006 
 Lars-Olov Skoglund, omval, för en tid av 1 år - 2005 
 Ane Schei, nyval för en tid av 1 år, 2005 
 Jan Faith-Ell, nyval för en tid av 1 år, 2005 
 Mi Alforsen, nyval för en tid av 2 år, 2005-2006 
 Gunvor Hjärtström, nyval för en tid av 2 år, 2005-2006 
 Viveca Key, nyval för en tid av 2 år, 2005-2006 
 

1 (3) 



GENEALOGISKA FÖRENINGEN 
Riksförening för släktforskning                  ORDINARIE HÖSTMÖTE år 2004 
  Protokoll 
  
 
 
 
§ 9 forts. till suppleanter; 

Mats Sjökvist, nyval för en tid av 1 år, 2005 
 Peter Sandblom, nyval för en tid av 2 år, 2005-2006 
 (båda tidigare ledamöter) 
 
 
§ 9b Beslöt mötet följande Suppleantordning  
 
  1. Gustaf von Gertten 
  2. Peter Sandblom 
  3. Mats Sjökvist 
  4. Lotta Nordin 
 
§  10 Valdes enhälligt till revisorer för en tid av 1 år, samt suppleanter för dessa,   i 

enlighet med valberedningens förslag; 
 
 Ove Olsson, BDO Fienstein Revisionsbyrå, auktoriserad revisor, omval 
  Byrån utser själv ersättare vid behov. 
 Göran Nilsson, omval 
  Suppleant: Birgitta Öberg, omval  
 
§ 11 Förelåg inga förslag från styrelsen. 
 
§ 12 Inga motioner hade inkommit. 
 
§ 13 Övriga frågor. 
 
 Framförde Lena Löfström, styrelsens stora tack till Helena Nordbäck samt Chris 

Henning för deras stora arbetsinsats före, under och efter den ”stora flytten” 
samt överräcktes blommor. 

 
 Presenterade Lena Löfström det av styrelsen nyinrättade ungdomsstipendium 

”Ian Hamiltons Ungdomsstipendium” att utdelas till särskilt framstående ung 
släktforskare mellan 15-25 år eller person/ideell förening som utfört särskilt 
förtjänstfullt arbete med att sprida kunskap och intresse om genealogi bland barn 
och ungdom. 

 
Avtackades avgående ordförande Ian Hamilton och tilldelades han 2004 års ”Ian 
Hamiltons Ungdomsstipendium” med motiveringen: ”vilken alltid med glädje 
tagit emot skolklasser på Släktforskarnas Arkiv samt varit ute i skolor och hållit 
intressanta föredrag, allt för att sprida kunskap om och intresse för genealogi 
bland de yngre åldersgrupperna.” 

 
 Ian Hamilton utsågs därefter till Hedersmedlem i Genealogiska Föreningen samt 

överlämnades blommor. 
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§14 Avslutning 
 
 Tackade ordföranden för visat intresse samt avslutades mötet med ett mycket 

intressant föredrag av professor emeritus Carl Göran Andrae om flykten över 
Östersjön 1944. 

 
 
 
 
 
Justeras:    Vid Pennan: 
 
……………………………………….  …………………………………. 
Ian Hamilton, mötesordförande  Lena A Löfström 
 
 
 
Juseringsmän: 
 
 
……………………………………….                     ……….……………………  
Olle Sahlin           Helene Larson 
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