Protokoll från årsmötet 1 april 2014
Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare
§1

Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Kerstin Ellert.

§2

Dagordningen godkänns.

§3

Val av årsmötesfunktionärer.
a Till ordförande väljs Eva Sjögren Zipsane.
b Till sekreterare väljs Anita Brandén.
c Till justerare av protokollet och rösträknare väljs
Margareta Olsson och Mary Öhrbom.

§4

Årsmötet har utlysts i god tid med annons i JLS-Nytt nr 1 2014.

§5

Verksamhetsberättelsen gås igenom av Kerstin Ellert ordförande.
Maud Tornving kassör ger en ekonomisk redovisning
med ett överskott på 1173 kronor.
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen läggs till
handlingarna.

§6

Revisorernas berättelse läses upp av Örjan Löf.
Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet,
inkomster och utgifter är styrkta med nödvändiga verifikationer.

§7

Årsmötet ger styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§8

Årsavgiften för 2015 blir oförändrad.
175 kronor för fullbetalande medlem och 50 kronor för familjemedlem och
ungdom (under 25 år).

§9

Årsmötet fastställer antalet ledamöter i styrelsen till 6 ordinarie och 2 ersättare.

§ 10

Till ordförande för 1 år väljs Kerstin Ellert, omval.

§ 11

Till ordinarie ledamöter för 2 år väljs Maud Tornving, Kerstin Grahn
och Kurth Malmborg, samtliga omval.

§ 12

Till ersättare för 2 år väljs Wido Lith, omval.

§ 13

Till revisorer för 1 år väljs Villy Wiklund och Örjan Löf, omval.
Till revisorersättare för 1 år väljs Elsa Åsberg, omval.

§ 14

Till träffvärdar för 1 år väljs Gun-Marie Blomqvist och Inger Jonasson, omval,
Elisabeth Jämting och Elsa Axelsson, nyval.
Till programgrupp för 1 år väljs Kerstin Ellert och Inger Broman, omval,
Eva Sundin, nyval.

§ 15

Till redaktionskommitté för 1 år väljs Margareta Olsson och Inger Jonasson.
Bo Svartholm väljs till redaktör/webbredaktör för 1 år. Samtliga omval.

§ 16

Till valberedning för 1 år väljs Eva Eklund, Elsa Axelsson och Gun-Marie
Blomqvist.

§ 17

Inga motioner har inkommit till årsmötet.
Förslag till nya stadgar har utarbetats.
Det nya förslaget antas i sin helhet.
Två nya hedersmedlemmar utses:
Birgit Linderström och Robert Fresk, de har båda uträttat mycket värdefullt
arbete för föreningen och blev uppvaktade med blommor.

§ 18

Verksamhetsplan:
25 maj gör vi ett besök på Linneaholmen i Ytterån.
6 september blir det en utflykt till Sundsjö.
Det blir också ett besök på landstingets arkiv i höst.
I kommande nummer av JLS-Nytt annonseras utflykterna och alla aktiviteter.
Budget:
Budgeten antogs.
Landstingsbidrag som betalas ut av Regionförbundet är beviljat.
Hyran är lägre nu jämfört med vår tidigare lokalhyra.
Under året har föreningen fått 33 nya medlemmar.
Föreningen hade 330 medlemmar den sista december 2013, varav 23 var
familjemedlemmar och 2 hedersmedlemmar.

§ 19

Årsmötet avslutas av ordförande Kerstin Ellert som även avtackar
Mary Öhrbom, Sig-Britt Wahlström och Kerstin Ahlström.
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