PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv)
Möte

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Datum

Söndagen den 26 juli 2009

Plats

Långören

Närvarande: ett hundratal medlemmar
§1
Efter 20 minuters väntan på ordförande Anita Nilsson, som dock ej infann sig, öppnades mötet av vice ordförande Peter Andersson. Han ställde frågan vad vi medlemmar anser att föreningen ska syssla med och informerade om dagens program.
 Kjell Öhman och Seth Nilsson kommer under dagen att presentera och sälja sina
böcker: Blasius König, Borgmästaren och Blekinge Sveriges Trädgård.
 Vidare kommer Långörens Hembygdsförening och Östra Blekinge Hembygdsförening
att sälja skrifter och kartor.
 Lunch 1200 – 1330
 Information om AllGen, guidad örundvandring, lotstornsbesök
 Bilder från släktmötet 2006 visas på dator i lotshuset
 Andakt i missionshuset 1530
 Årsmöteshandlingar 2009 innehållande
- dagens program
- dagordning
- verksamhetsberättelse i 2 versioner
- varning – gula lappen
- Rikards kommentar till gula lappen
- ekonomisk rapport 2007 – 2008
- förslag till budget 2009 – 2011
- valberedningens förslag
§2
Mötet ansågs behörigen utlyst.
§3
Utlystes en minuts tystnad som parentation över sedan släktmötet 2006 avlidna medlemmar.
§4
Fastställdes dagordningen för släktmötet.
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§5
Valdes Susanne Cederholm och Kurt Nordin att jämte mötesordföranden justera protokollet.
§6
Valdes Bert König till sekreterare för årsmötet.
§7
Valdes Björn Berglund till ordförande för släktmötesförhandlingarna.
§8
Valdes Bert König till referent för årsmötet.
§9
Version 1 av verksamhetsberättelsen finns att tillgå i årsmöteshandlingarna för de intresserade, men Peter Andersson valde att läsa upp version 2 av verksamhetsberättelsen. Styrelsen
står bakom huvuddragen i berättelsen.
§ 10
Revisor Gunnar Pettersson föredrar 3 års redovisning och föreslår tillsammans med valberedningen (se bilaga 1) att en från släktföreningen oberoende revisor bör granska denna redovisning. Gunnar P redogör för hur en revision normalt har gått till. Kassören Rikard Bergström
(boende i Göteborg) har rest till Skåne och träffat Åke Månsson, därefter fortsatt till Karlskrona och träffat Gunnar P för ett par timmars genomgång av räkenskaperna.
Svårt att hinna göra en grundlig genomgång under denna korta tid. Otillfredsställande! Dock
har Rikard alltid redovisat ”vid sidan av” en Jubileumsfond, en Lotshusfond och en Datorfond. Dessa har Rikard förvaltat på egna konton.
Medlem: ”Alla medlemmar borde få kopia på Rikards redovisning”.
Medlem: ”Oberoende granskning bör göras tillbaks till år 2000”.
Medlem: ”Varför just år 2000 och inte längre?”
Gunnar P: ”Jag tillträdde som revisor år 2000 och kan bara överblicka den tid jag suttit som
revisor” (§ 20).
Beslöts att granskning av räkenskaperna skulle göras för åren 2000 – 2009 av Rune Olaussons
Revisionsbyrå i Ramdala. Föreningens kontakt med byrån är Sture Karlsson.
Peter Andersson: En eloge till ordförande Anita N för hennes granskning och påpekanden
angående redovisningen av räkenskaperna, och också en eloge till Rikard för 18 års digert
kassörsarbete från handskrivna papper till datorutskrivna dokument.
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Beslöts att Peter Andersson skickar brev till medlemmarna efter att externa revisionsbyrån
genomfört granskningen av räkenskaperna för åren 2000 – 2009.
§ 11
Gunnar P föredrog revisionsrapporten sedan årsmötet 2006.
§ 12
Medlemmarna anser att vi bör vänta med ansvarsfrihet för styrelsen för åren 2006 – 2009 tills
externa revisionsbyråns granskning av räkenskaperna för åren 2000 - 2009 slutförts, och resultatet skickats till samtliga medlemmar.
§ 13
Fanns inga motioner eller förslag till styrelsen.
§ 14
Beslöts om samma årsavgift för den kommande perioden, d v s 50 kr för enskild medlem och
75 kr för familj oavsett antal familjemedlemmar.
§ 15

Arvoden styrelsen

Förslaget till arvodesersättning fick ej godkänt. Dock beslöts att direkta utgifter med kvitto
betalas liksom bensinkostnader för resa till styrelsemöten eller liknande inom föreningen.
§ 16
Fastställdes framlagd budget för tiden fram till släktmötet 2012.
§ 17
Valberedningens förslag till styrelse och resurspersoner godtogs i sin helhet. Se bilaga 1.
Anita Nilsson hade tillskrivit valberedningen om att hon stod till förfogande inom styrelsen.
Valberedningen kunde dock inte godta detta erbjudande, då övriga tillfrågade kandidater i så
fall avböjt kandidatur.
Bertil Petersson redogjorde för den jobbiga tid som valberedningen haft under den turbulenta
verksamhetsperioden. Halva styrelsen avgick 2008 och en arbetsgrupp bildades med Peter
Andersson som ordförande.
Valberedningen vädjade i ett föreningsbrev till medlemmarna, men fick inga förslag till styrelsemedlemmar under åren 2007 – 2008.
Bertil Petersson och Arne Olsson har arbetat fram ett förslag med ”kompetenta” styrelsemedlemmar. Kassörsposten inom styrelsen är alltid svår att besätta. Rikard vill efter ”gulalappen3

påhoppen” ej fortsätta som kassör, och då anser valberedningen att vi har tre alternativ att
välja på
1)
2)
3)

släktmötet utser en kassör
styrelsen utser en kassör inom sig
utomstående revisionsbyrå sköter kassörskapet

Efter diskussion beslöts att följa alt 2, d v s att styrelsen själv utser kassör. Bertil P gjorde en
snabb presentation av de nya styrelsemedlemmarna, de två webbsideskoordinatorerna och
redaktionskommitten.
§ 18 - § 21
Se § 17.
§ 22
Helt ny valberedning ska väljas. Den gamla avgår efter flera års gediget och hårt arbete. Tre
personer behövs.
Arne O, Bertil P och Björn B föreslås men alla avsäger sig. Arne bor i Tyskland, Bertil anser
att han gjort sitt och Björn är med i för många föreningar. Inget beslut kunde tas.
§ 23
Bertil P har sökt och lyckats finna koordinatorer för webbsidan: Brita Wanngård och AnnaCarin Sagrelius. Meningen är att hela släktregistret ska läggas ut på hemsidan. Vi ska alla
kunna skriva till hemsidan
§ 24
 Nytt försök att få Bertil P att ställa upp i valberedningen, men han avböjer.
 Flaggstång till lotshuset. Först måste lotshusgården saneras från ledningar. Kablar ska
läggas i marken istället för befintliga luftledningar. Ungefärlig kostnad för Hembygdsföreningen 10 000 kr.
 Missionshuset ska överföras till Hembygdsföreningen. Restaurering synnerligen angelägen. Pengar till denna behövs! I nästa släktbrev kommer ett upprop med vädjan till
alla medlemmar om ekonomiskt stöd.
§ 25
Björn B framför ett tack till arbetsgruppen som gjort dagens släktmöte möjligt att genomföra
samt till Bertil P och Arne O för deras arbete att få fram kandidater till nya styrelsen.
Nya styrelsen får i uppdrag att försöka få fram en ny valberedning. Ett tack framfördes också
till Anita N för hennes tre år som ordförande samt till Kerstin Gustavsson för som vanligt väl
utfört arbete i bl a köket, så att lunchen fungerade så fint och icke att förglömma välkomstkaffet med goda frallor.
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Avslutades släktmötesförhandlingarna.
Enligt uppdrag, dag som ovan

Bert König

Justeras: Björn Berglund

Susanne Cederholm

Kurt Nordin
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Bilaga 1
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