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Protokoll fört vid årsmötesförhandlingarna 
med Föreningen Långörasläkten, söndagen 
den 15 juli 2012 på Långören 
 

 
1. Årsmötet öppnades med att styrelsens ordförande, Peter Andersson, hälsade 

alla närvarande föreningsmedlemmar välkomna. 
 

2. Till mötesordförande valdes Peter Andersson. 
 
3. Till sekreterare för mötet valdes Per Carlsson. 
 
4. För att hedra minnet av de medlemmar som sedan föregående årsmöte 

avlidit hölls en kort stunds tyst eftertanke, varvid alla stod upp. 
 
5. På frågan om mötets behöriga utlysande svarade deltagarna ett enhälligt ja. 
 
6. Den presenterade dagordningen godkändes. 
 
7. Håkan Bergström och Rune Gustafsson valdes till att jämte ordföranden 

justera protokollet. 
 
8. Till referent för årsmötet valdes Håkan Bergström. 
 
9. Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades, varefter deltagarna själva 

läste igenom densamma (bifogas). Den godkändes och lades till. 
handlingarna 

 
10. Styrelsens kassör, Mats Carlsson, föredrog ekonomisk rapport bestående av 

resultat- och balansräkning (bifogas), vilken efter några kompletterande 
frågor också godkändes och lades till handlingarna. 

 
11. Revisionsrapporten, omfattande tiden från föregående årsmöte till och med 

2011-12-31 och skriven av föreningens revisor Rune Olausson, upplästes 
och godkändes. 

 
12. På frågan om mötesdeltagarna kunde bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den 

tid revisionen gällde, svarade deltagarna ett enhälligt ja. 
 
13. På förslag från styrelsen godkändes efter någon liten justering följande nya 

lydelse av föreningens stadgar (endast de förändrade paragraferna 
redovisas här): 
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 § 1 Medlemskap 

 Var och en person, och dennes familjemedlemmar, som härstammar från släktens 
 stamfader Håkan Svensson Kraak äger rätt vinna medlemskap i Föreningen 

 Långörasläkten. 

- Sympatimedlemskap, utan egen rösträtt, välkomnas. 
- Ordinarie släktmöte kan, på förslag från styrelsen, utse särskilt förtjänt person till 

hedersmedlem i föreningen. 

§ 4 Förvaltning 

 1. Släktföreningens medel och egendom förvaltas av styrelsen, som låter föra 
 fullständiga räkenskaper och upprättar bokslut. 

 2. Räkenskaperna skall avslutas per kalenderår och vara tillgängliga för revision senast 
 en månad efter årsskiftet. 

 § 8 Upplösning 

 Den aktuella styrelsen beslutar i samråd med släktmötet om föreningens upplösning. 
 Eventuella tillgångar i föreningen överförs därvidlag till av styrelsen och släktmötet 

 bestämt ändamål. 

 
14. Beslöts om oförändrad årsavgift, 50 kr för enskild och 75 kr för familj, fram 

till nästa årsmöte. 
 
15. Beslöts att endast reseersättning men inga arvoden ska utbetalas till 

styrelseledamöterna. 
 
16. Den av styrelsen framlagda budgeten (bifogas) fastställdes av mötet. 
 
17. Fram till nästa årsmöte valdes följande styrelseledamöter (valberedningens 

förslag bifogas): 
- Lars Andersson  (omval) 
- Owe Birgersson  (omval) 
- Mats Carlsson  (omval) 
- Torbjörn Friedensköld (nyval) 
- Sven Olausson  (nyval) 

 Styrelsen konstituerar sig själv. 
 
18. Fram till nästa årsmöte valdes också följande suppleanter: 

- Peter Andersson  (nyval som suppleant) 
- Håkan Bergström (nyval) 
- Gertrud Hansson  (nyval) 
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19. Till styrelsens ordförande fram till nästa årsmöte valdes  
- Jan-Anders Månsson (nyval)  

 
20. Till extern revisor omvaldes Rune Olausson. Därutöver valdes efter 

diskussion, varvid frågan om eventuellt jäv för föreningsmedlemmar 
förkastades, även en föreningsintern revisor: 

- Gunnar Petersson  (nyval) 
 
21. Någon revisorsuppleant valdes ej. 
 
22. Till att inför nästa årsmöte föreslå styrelseledamöter och andra personer på 

valbara poster valdes följande valberedning: 
 -  Thomas Eriksson  (nyval) 

-  Birgitta Jönsson  (nyval) 
-  Arne Olsson  (omval) 
- Bertil Petersson, sammankallande (omval) 
 

23. Under punkten övriga frågor utnyttjades den nyss beslutade 
stadgeförändringen under § 1 att släktmötet ska kunna utse 
hedersmedlemmar.  

 På styrelsens förslag valdes med acklamation följande personer till 
 hedersmedlemmar: 

- Björn Berglund 
- Arne Olsson 
- Bertil Petersson 

 vilka mötesdeltagarna ansåg som ytterst välförtjänta till denna 
 hedersbevisning på grund av sina mångåriga insatser för Långörasläktens 
 bästa.  
 
24.  Efter de nykorade hedersmedlemmarnas ödmjukt framförda tack för sina 
 utnämningar, varvid Björn Berglund talade om Hembygdsföreningen och 
 vädjade till mötesdeltagarna att teckna medlemskap däri, avslutade 
 ordföranden Peter Andersson 2012 års årsmötesförhandlingar med att tacka 
 för ett aktivt deltagande i mötet. Han tackade också för sina 3 år på 
 ordförandeposten.  
 På föreningsmedlemmarnas vägnar framförde nestorn Bertil Petersson
 ett stort tack till Peter som efter en till att börja med mycket turbulent tid 
 kunnat avsluta sin mandatperiod med en släktförening som andas optimism. 
 
 
 
Vid pennan 
 
 
Per Carlsson 
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Justeras 
 
 
Peter Andersson Håkan Bergström Rune Gustafsson 

 


