PROTOKOLL

fört vid allmänt släktmöte i föreningen Östanbysläkten
27 augusti 2005 i Klackbergsgården, Norberg

§1

Gunilla Eriksson förklarar föreningsmötet öppnat.
Parentationer för Claes Walter Edström, Barbro Meland, Tord Eneström, Birgitta Skaar,
Björn Lundquist, Rolf Rudhe, Kristoffer Norling och May Hagström.

§2

Torsten Egerö väljes till ordförande för föreningsmötet och till protokollförare väljes
Göran Sjöström.

§3

Alla är överens om att mötet är behörigen utlyst.

§4

Till att jämte ordföranden justera protokollet väljes Cecilia Westin och Carl Jahn.

§5

Röstlängden justeras. Röstberättigade är de som avprickats på kassörens
medlemsförteckning. Mötet godkänner även 2 ytterligare fullmakter som inkommit
samt en muntlig fullmakt.

§6

Verksamhetsberättelsen för tiden som förflutit sedan föregående möte förelägges mötet
som godkänner denna utan ändringar.

§7

Kassaförvaltaren rapporterar räkenskaperna för tiden sedan föregående möte för
föreningen och för Allan och Evelyn Johnson’s donationsfond. Revisorerna föredrar sin
granskning av räkenskaperna och de har funnit dessa väl förda och förordar
ansvarsfrihet för den gångna revisionsperioden.

§8

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för tiden sedan föregående revision.

§9

Övriga frågor:
Inga sådana har inkommit från medlemmarna men styrelsen önskar under denna punkt
ta upp frågan om föreningen Östanbysläktens framtid och fortlevnad.
Gunilla Eriksson framlägger problemet: Engagemanget i föreningen minskar och
många av de äldre som verkat länge för föreningen på olika sätt vill lämna över.
Styrelsen vill inte sitta kvar om föreningen fortsätter oförändrat och finns inga nya
krafter som vill ta vid förordar man att föreningen läggs ner. Om mötets beslut blir att
föreningen ska upphöra ska detta konstitueras vid ytterligare ett möte och styrelsen kan
tänka sig att sitta kvar fram till detta möte. Under denna tid kan man då utreda hur
upplösningen ska ske rent praktiskt.
Stadgarna uppläses. En enkät som skickats ut till medlemmarna refereras – 250 enkäter
är utskickade. 27 av 37 inkomna svarande vill lägga ner föreningen. Många påtalar
bristen på tid, dessutom känns anonymiteten allt större ju mer föreningen växer.
Som dokumentation av åsikterna och underlag för beslutet i denna fråga följer nedan en
redovisning av kommentarer från deltagarna vid mötet:
Mikael Jahn – föreslår att föreningen delas upp i de olika grenarna.
Love Lundqvist (LL) – fråga - vad i stadgarnas intentioner för släktföreningen skulle
vara viktigt att bevara?
Amanda Kay – påtalar vikten av att vi bevarar våra arkiv, handlingar och känslan för
våra rötter.
Caroline Bergkvist – hinner inte med styrelsearbetet i önskad utsträckning. Arkiven
finns kvar även efter föreningens upplösning om vi ordnar det så.
Gunilla Kay – svårt att hålla ihop grenarna. Ställer själv gärna upp på något sätt från
hemmet i Kanada.
Ingrid Eckerman (IE) – ställer frågan om vad som händer med våra arkiv och tillgångar
vid föreningens upplösning. Ordföranden informerar då att svar på detta finns i
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stadgarna §13 – handlingarna går till Riksarkivet och släktmötet bestämmer om
tillgångarna.
Torsten Egerö (TE) – Lindesbergs museum kanske kan ta hand om handlingarna om de
tillika får en liten donation.
Helena Lindberg – vad står det i stadgarna för donationsfonden om föreningens
upplösning? Svaret blir att inget står om detta, inget som krockar med föreningen.
IE – vad står om syftet i donationsfondens stadgar? Svaret är - att främja släktens
fortbestånd, i enlighet med donatorns vilja. IE säger dessutom att pengar kan gå till
hemsidans skötsel och att göra matrikeln tillgänglig.
Johan Westin (JW) – fonden för liten att finnas separat.
TE – kan vi få en separat fondstyrelse om föreningen läggs ner?
IE – det finns släktprogram man kan ha användning av.
Göran Sjöström – släktregistret finns i dator, släktforskning bakåt i tiden som har gjorts
vid olika tillfällen är införd i ett släktprogram på dator. En stor mängd släktbilder är
inskannade och mer kan lätt läggas in. Allt detta kan man lägga på CD eller DVD var
för sig eller som ett presentationsprogram med bild, text, ljud och film och sprida till
släktmedlemmarna.
JW – kommer överskådligheten att försvinna? Kan man klara av att dela upp materialet
och medlen på de olika grenarna?
Eric Lundquist – när kom senaste matrikeln? Svar – 1998.
IE – svårt att dela upp i 14 delar. Kanske det inte behöver vara föreningar utan mer som
nätverk inom varje gren.
LL – man skulle kunna avsluta allt med ett stort släktkalas.
Vera Smith – bra om materialet kan göras tillgängligt.
Gunilla Eriksson – den amerikanska delen kan behöva ha kvar något av släkten att hålla
kontakt med.
Gun Jörler – kanske vi inte behöver just en släktförening för att hålla släktens anor vid
liv, materialet kan finnas tillgängligt på annat sätt.
Agneta Lundh – har inte varit med på släktmöte förut, mötena har känts främmande
men det är synd om föreningen måste läggas ner. Boken som Anders Östby skrev om
släkten bör finnas tillgänglig, ev. behövs ett nytryck.
Katarina Kylen – man bör trycka upp en aktuell medlemslista. Varje gren får ta hand
om det material som tillhör respektive gren.
Ordföranden konstaterar därefter att inga kandidater till styrelseposter har anmält sig.
Vid påföljande omröstning beslutas därför att lägga ner föreningen Östanbysläkten.
Ordföranden fortsätter på föredragningslistan vid alternativet för upplösning.
§ 10

Årsavgiften bestäms till 0 kr. Avsättning till fonden beslutas bli 0 kr.

§ 11

Till styrelsens ordförande omväljes Gunilla Eriksson.

§ 12

Styrelsens övriga ledamöter omväljes förutom Kerstin Eneström som avsäger sig
omval. De ledamöter som omväljes är: Åsa Berner, Anders Sjöström, Marina BackerSkaar och Caroline Bergkvist. Till ny styrelsemedlem väljes Ingrid Eckerman.

§ 13

Styrelsens suppleanter omväljes alla – Karin Berner, Lena Höög och Göran Ronge.

§ 14

Till revisorer väljes Harald Berner och Björn Eriksson – bägge omval. Till
revisorssuppleant nyväljes Yvonne Jahn.

§ 15

Till nya hedersledamöter väljes Lena Höög, Torsten Egerö, Göran Sjöström, Anders
Sjöström och Björn Eriksson.
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§ 16

Övriga frågor:
Ingrid Eckerman tar upp frågan om en sammanställning av e-adresser för att lättare
kunna kommunicera över nätet vid behov. En lista påskrives under det kommande
mötet.
Nästa möte – Katarina Kylén förordar ett möte i början av september det år som
beslutas, gärna i Stockholmstrakten.
Caroline Bergkvist ser istället helst att mötet hålles i Gusselbytrakten med tanke på att
det kan bli ett sista möte för föreningen.
Mötets mening verkar väga för det senare alternativet när det gäller plats. Styrelsen
bestämmer slutligt om plats och tid, dock ska minst ett år förflyta innan nästa möte.

§ 17

Mötet avslutas. Mötesordföranden framlägger ett tack till Gunilla Eriksson för nedlagt
arbete och engagemang.

Nedtecknat av

Göran Sjöström, mötets protokollförare

Justeras:

Cecilia Westin

Carl Jahn

Torsten Egerö
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