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Protokoll fört vid Enecopia Släktforskarförenings  

årsmöte den 20/2 2018 kl. 18.30 i  

ABF:s lokaler på Östra Järnvägsgatan 1, Enköping 
 

 

 

1. Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Bernt Lundh hälsade samtliga närvarande 

välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Val av ordförande till mötet 

Göran Källgården valdes till mötesordförande. 

 

3. Val av sekreterare till mötet 
Kjell Pettersson valdes till sekreterare för årsmötet. 

 

4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera 

mötets protokoll 

Monica Nilsson och Niklas Pettersson valdes. 

 

5. Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan genomgicks och godkändes. 

 

6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 

Bernt Lundh berättade att årsmötet utlysts skett genom att sända e-

mejl resp. brev till medlemmarna den 31/1 2018, och med 
annonsering i EP. 

Stämman beslutade att årsmötet var att betrakta som behörigen 

utlyst. 

 

7. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse 

Bernt Lundh redogjorde för innehållet i 2017 års 

verksamhetsberättelse, vilken därefter godkändes och lades till 

handlingarna. 

 

8. Föredragande av den ekonomiska ställningen 

Föreningens kassör, Bengt-Göran Österdahl, redovisade föreningens 

ekonomiska ställning, vilken därefter godkändes och lades till 

handlingarna. 
 

9. Föredragande av revisorernas berättelse 

Curt Larsson föredrog revisionsberättelsen med yrkande om 

ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen godkändes och lades 

till handlingarna. 
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10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 

Med revisorernas yrkande som grund beviljades styrelsen ansvarsfrihet 

för det gångna året. 

 

11. Fastställande av verksamhetsplan 

Verksamhetsplanen för vårterminen 2018 föredrogs av Bernt Lundh. 

Den aktuella planen för vårterminen finns upplagd på hemsidan liksom 

i föreningens folder.  

För hösten har ännu ingen verksamhetsplan upprättats. Alla 

medlemmar är välkomna att lämna förslag på höstaktiviteter. Den 
föreslagna verksamhetsplanen godkändes. 

 

12. Behandling av förslag från medlemmar som inkommit till årsmötet 

Under denna punkt uppkom ett muntligt förslag/fråga, gällande om det 

är OK att när som helst inkomma med förslag till styrelsen.  

Bernt meddelade att svaret på frågan är ja, liksom att det också är OK 

för medlemmarna att närvara vid styrelsemötena. 

I övrigt hade inga förslag inkommit. 

 

13. Val av ordförande för föreningen (1 år) 

Göran Källgården meddelade valberedningens förslag till ny 

ordförande, d.v.s. Niklas Pettersson. 
Niklas valdes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordförande. 

 

14. Fastställande av antalet styrelseledamöter (ordinarie och eventuell 

ersättare) 

Antalet styrelseledamöter fastställdes till fem ordinarie ledamöter 

(varav en ordförande) och en suppleant. 

 

15. Val av två styrelseledamöter (2 år) 

Till ordinarie styrelsemedlemmar valdes, i enlighet med 

valberedningens förslag, Kjell Pettersson (omval), samt Karin Gehlin 

(nyval). 

 

16. Val av ersättare till styrelsen (1 år) 
Till suppleant valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Karl-

Fredrik Evengård (omval). 

 

17. Val av en revisor (1 år) och två revisorsersättare (1 år) 

Valberedningens förslag: Revisor Curt Larsson. Revisorsersättare Mats 

Månsson och Gunnel Lennartsson.  

Årsmötet valde Curt Larsson till revisor och Mats Månsson och Gunnel 

Lennartsson till revisorsersättare. 

 

18. Fastställande av antal ledamöter i valberedning 

Antalet ledamöter i valberedningen fastställdes till två. 
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19. Val av valberedning och sammankallande ledamot i denna 

Till valberedning föreslogs Bernt Lundh och Gunnel Näsström.  

Årsmötet valde Bernt Lundh och Gunnel Näsström till valberedning 

med Bernt Lundh som sammankallande. 

 

20. Övriga ärenden 

Inga fanns att behandla. 

 

21. Mötets avslutande 

Mötesordföranden Göran Källgården tackade de närvarande 
medlemmarna och förklarade därmed årsmötet avslutat. 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

________________________ 

Göran Källgården, mötesordförande 

 
 

 

 

________________________ ________________________ 

Monica Nilsson, justerare Niklas Pettersson, justerare 

 


