FÖRENINGEN ÖSTANBYSLÄKTEN
Protokoll fört vid ALLMÄNT SLÄKTMÖTE
Sätra brunn den 20 september 2008
1. Föreningens ordförande Gunilla Eriksson förklarade släktmötet öppnat.
2. Till ordförande för mötet valdes Torsten Egerö. Till protokollförare valdes Ingrid
Eckerman.
3. Fastställdes att mötet blivit behörigen utlyst.
4. Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet utsågs Ylva Hag och
Susanne Ronge.
5. Röstlängden justerades. 43 röstberättigade personer närvarade. Tre personer hade
dessutom skriftligen lämnat sin röst i fråga 9.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 29/8 2005 - 20/9 2008, vilken delats ut inför
mötet, föredrogs även på engelska.
7. Kassaförvaltaren föredrog räkenskaperna för åren 2005, 2006 och 2007 dels för
föreningen Östanbysläkten, dels för Allan och Evelyn Johnson’s donationsfond. Vid
senaste årsskiftet var föreningens tillgångar 30 954 kr och donationsfondens 146 795
kr. Revisionsberättelse för åren 2005, 2006 och 2007 upplästes.
8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
9. Fråga om upplösning av föreningen. Lars och Tulli Eneström hade skriftligen röstat
för nedläggning. Karin Ronge hade skriftligen meddelat att hon röstar för att
släktföreningen avvecklas. Vid omröstning förklarade sig 41 personer vara för en
upplösning av föreningen och två personer emot. Därmed har föreningen fattat ett
definitivt beslut om upplösning.
10. Mötet gav styrelsen i uppdrag att genomföra föreningens upplösning genom att
- placera föreningens arkiv på Lindesbergs museum. Museet har lovat att ta hand om
arkivet och hålla det tillgängligt för allmänheten.
- utveckla och behålla Östanbysläktens hemsida. En arbetsgrupp under styrelsen
ansvarar för detta arbete. Ingrid Eckerman förklarade sig villig vara sammankallande.
Anders Egerö, Lisa Bjurwald, Hannes Röhl och Göran Sjöström har förklarat intresse
för att medverka. Eventuellt kan en särskild hemsidesförening bildas av dem som är
intresserade.
- färdigställa och fördela en minnes-DVD med släktinnehåll. Göran Sjöström som
arbetar med detta gjorde en snabb demonstration av aktuell version.
- donera ev. återstående penningmedel till ändamål som stämmer med föreningens

Östanbysläktens släktmöte 2008-09-20

1

syfte. Konkreta förslag saknas än. En tanke är bl a att bidra till släktgrenars egna
verksamheter.
- därefter förklara föreningen upplöst och rapportera detta till medlemmarna.
11. Beslöts att minska styrelsen till en avvecklingsstyrelse om 4-5 personer.
12. Till ordförande för denna styrelse valdes Gunilla Eriksson.
13. Till styrelseledamöter valdes Lena Höög, Anders Sjöström och Ingrid Eckerman. Till
stödpersoner erbjuder sig Gunilla Kay, Göran Ronge, Åsa Berner, Marina BackerSkaar och Torsten Egerö.
14. Till revisor valdes Harald Berner.
15. Inga övriga frågor hade hänskjutits till släktmötet från styrelsen eller medlemmar.
16. Övriga frågor.
- Beslöts att detta protokoll från släktmötet läggs ut på hemsidan och i övrigt sänds ut
med e-post till kända adressater
- Informerades om att ett släktträd skapats på www.geni.com.
17. Mötets ordförande förklarade föreningen Östanbysläktens sista släktmöte avslutat.

Protokollet justeras

Torsten Egerö

Ylva Hag
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