FÖRENINGEN
LÅNGÖRASLÄKTEN
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Protokoll fört vid årsmöte den 23 juli 2006.
Närvarande: Omkring 200 medlemmar inkluderande ett 30-tal amerikanska medlemmar.

§1
Öppnades mötet av avgående ordf Håkan Bergström som berättade om bildandet
av släktföreningen den 10 juli 1966. Hjalmar Berglund samlade till Långören hitresta
släktingar på Lilla Slätt bakom missionshuset och där frågan från Hjalmar om vi
skulle bilda en släktförening besvarades med ett rungande ja.
Idag är medlemsantalet omkring 1800 men släktforskarna har kommit fram till att det
finns ung 4000 nu levande släktingar som ännu inte är medlemmar!
1706 kom Annika och Håkan Kraak till Långören. Sonen Sven blev den första lotsen
i släkten.
Eftersom det i år är 300 år sedan Annika och Håkan bosatte sig på Långören
uppmärksammar släktföreningen detta genom att skänka en 12 m lång flaggstång till
Hembygdsföreningen för att resas vid lotshuset. En mässingsskylt som talar om
jubileet kommer att fästas på stången/fundamentet. Ett gåvobrev överlämnades till
Hembygdsföreningen. Gåvan förutsätter att tillstånd erhålles för att sätta upp
stången. Lotshuset är ju numera klassat som byggnadsminne.
Genom åren är det många som arbetat hängivet för föreningens bästa, dock är det 4
namn som särskilt bör uppmärksammas.
¤ Bertil Pettersson har under många år släktforskat, letat namn och adresser och lagt
ner mycket tid och arbete på detta. Vi har idag mycket få returer på våra utskick
tack vare Bertil.
Håkan överlämnade som tack från Släktföreningen en bok: Sveriges Öar av
Anders Källgård.
¤ Arne Olsson har de sista åren katalogiserat alla medlemmar m h a datorn. Omkring
4000 nu levande släktingar finns som bara väntar på att ”ledas” in i släktföreningen.
12 generationer finns i systemet idag och antalet bara växer.
Bok: Sveriges Öar .
¤ Kerstin Gustavsson är den som organiserat och sett till att alla hitresta medlemmar
bespisats med fika och lunch. Som vi alla vet är detta viktiga delar av vår släktträff.
Bok: Sveriges Öar.
¤ Richard Bergström vår kassör var den som först förde över Hjalmar Berglunds
samlade anteckningar till datorn. Han upprättade 6-generationslistan och möjliggjorde för oss alla att få ett släktträd utskrivet.
Bok: Sveriges Öar
Ett stort tack till er alla fyra för er insats i släktföreningen.
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Långörens Hembygdsförening hälsade genom ordf Björn Berglund. Föreningen äger
och förvaltar Lotshuset och Lotstornet sedan 8 år. Då släktföreningen ej fick överta
och förvalta byggnaderna bildades för ändamålet Långörens Hembygdsförening.
Byggnaderna var i det skedet i stort behov av reparation och underhåll.
Kommunen ställde upp i ett första skede med de allra nödvändigaste reparationerna.
Släktföreningen tillsköt en större summa som hjälp och medlemmar har också
fyllt på reparationskassan. Nu stundar stora underhållskostnader och då har
kommunen lovat ställa upp med medel om Hembygdsföreningen själv kan bidra med
90 000 kr! Föreningen har på många sätt lyckats att samla in pengar så att kassan
idag ligger på 60 000 kr.
Föreningen är alltså i stort behov av frivilliga bidrag så att underhållet kan komma
igång så fort som möjligt.
§2
Godkändes mötets behöriga utlysande.
§3
Håkan höll parentation över sedan släktmötet 2003 avlidna medlemmar.
Bl a MariAnne Grönblad som var en intresserad och hjälpsam medlem och tidigare
styrelsemedlem. Även siste arbetande lotsen på Långören, Lennart Nyde´n, har gått
bort.
Håkan läste en vers som minne av de bortgångna.
§4
Godkändes dagordningen.
§5
Valdes Gertrud Hansson och Miriam Strömblad att jämte mötesordf justera
protokollet.
§6
Valdes Bert König till sekreterare för mötet.
§7
Valdes Björn Berglund till ordf för mötet.
§8
Valdes Ingrid Yllenius till referent för årsmötet.
§9
Håkan menade att släktbrevet i sig var en verksamhetsberättelse men läste upp
sid 3 och 4 i det skära häftet: Årsmötesförhandlingar.
Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.
§ 10
Richard redogjorde för finanserna och sitt budgetarbete. Vi kunde följa hans
berättelse på sidorna 5 – 12 i skära häftet!
Budgeten baseras på en årlig vinst på 11 000 kr .
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§ 11
Revisionsberättelsen upplästes, godkändes och lades till handlingarna.
§ 12
Beviljades styrelsen och revisorerna ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.
§ 13
Inga motioner hade inkommit till styrelsen.
§ 14
Beslöts om oförändrad årsavgift fram till nästa släktmöte.
§ 15
Specificerades inte storleken på arvoden och milersättning. Styrelsen fick förtroendet att anpassa ersättningar i rimlig omfattning.
§ 16
Budgeten bestämdes redan i § 10.
§ 17
Valdes till ordinarie styrelsemedlemmar: Richard Bergström, Sture Karlsson,
Lars Andersson, Susanne Cederholm, Ulrika Bergström och Peter Andersson
Till resurspersoner valdes: Bodil König, Arne Olsson och Bertil Petersson.
§ 18
Valdes följande styrelsesuppleanter: Kicki Lundin och Anders Nordberg.
§ 19
Valberedningen hade trots idogt arbete inte lyckats hitta någon aspirant till
ordförandeposten för 3 år.
Efter diskussion om hur man skulle klara styrelsearbetet utan ordf. erbjöd sig
förre ordf Nils Olssons dotter Anita att ställa upp på ”försök”! Tack snälla
Anita. Styrelsen kommer att stödja Dej i arbetet.
Anita blir sammankallande till styrelsemöten.
§ 20
Valdes Gunnar Pettersson till revisor för 3 år.
§ 21
Valdes Åke Månsson till revisorssuppleant för 3 år.
§ 22
Valdes efter diverse turer följande Valberedning:
Håkan Bergström
Christine Melin
Bertil Petersson (sammankallande)

§ 23
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Övriga frågor:
¤ Bertil Petersson manade styrelsen och alla medlemmar att arbeta hårt för att alla de
ättlingar som ännu inte blivit medlemmar skulle enrolleras i släktföreningen. Vi är nu
ung 1800 medlemmar men kan med idogt arbete kanske komma upp i 6 000. Visst är
det något att se fram emot!!
¤ Föreslogs en höjning av årsavgiften till 50/75 kr. Höjningen godkändes av mötet.
¤ Diskuterades om höjningen skulle kunna användas för att öka på Hembygdsföreningens
reparationskassa men framkom att höjningen skulle kunna ge styrelsen möjlighet att träffas
och förhandla under kanske en hel dag.
Vid inbetalning av medlemsavgiften bör medlemmar erbjudas att betala ett bidrag till
Lotshuset/Hembygdsföreningen.
¤ Budgetarbetet grundar sig på den gamla årsavgiften. Mötet gav Rickard fria händer att
omarbeta budgeten med hänsyn till den höjda årsavgiften.
¤ Björn Berglund berättade på engelska för våra amerikanska medlemmar om
husreparationerna som väntar för lotshuset och tornet. Inflöde av pengar är ett måste för att
reparationerna ska stöttas av kommunen.
¤ Björn Berglund framförde ett tack från släktföreningen till avgående ordf Håkan
Bergström som under många år varit en mycket energisk och intresserad ordf .Under
hans tid som ordf och mycket tack vare honom har släktföreningen ”fått” en egen
hemsida där man bl a kan få inblick i Långörens historia och upplysningar om
släktföreningen. Tack Håkan för ett gediget och engagerande ordförandeskap.
Bok: Sveriges Öar!
¤ Håkan tackade för ett fint möte och inbjöd till fotografering på slätten nedanför
lotshuset.
¤ Håkan överlämnade ordförandeklubban till Anita.
¤ Anita lovade att försöka leda styrelsearbetet de kommande 3 åren så gott sig göra
kan.
§ 24
Avslutades mötesförhandlingarna
Enligt uppdrag
Dag som ovan

Bert König

Justeras:

Björn Berglund

Gertrud Hansson

Miriam Strömblad

