Protokoll fört vid Öckerööarnas släktforskarförenings årsmöte 2000-02-26
Närvarande vid årsmötet: 19 personer
§1 Jan Rohman hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
§2 Till ordföranden för årsmötet valdes Jan Rohman.
§3 Till sekreterare för årsmötet valdes Agneta Zachariasson.
§4 Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Gunnar
Alexandersson och Eva
Westin.
§5 Dagordningen godkändes.
§6 Frågan om årsmötets behöriga utlysande godkändes.
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och godkändes.
§8 Revisorernas berättelse upplästes och godkändes.
§9 Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret beviljades.
§10 Som ordförande i föreningen omvaldes Jan Rohman.
§11 Som ordinarie ledamöter omvaldes Claes-Göran Sörensson, Heléne Sörensson, Gunnar
Alexandersson, Rolf Nilsson, Eivor Olsson och Agneta Zachariasson. Som suppleanter
omvaldes Solvej Olsson och Sture Larsson.
§12 Som revisorer omvaldes Eva Westin och Barbro Parment. Till revisorsuppleant omvaldes
Anders Börjesson.
§13 Som ledamöter i valberedningen omvaldes Noomi Axelsson (sammankallande) och Tore
Magnusson, som suppleant omvaldes Sune Segersäll.
§14 Styrelsens verksamhetsplan upplästes och godkändes.
§15 Fastställande av budgeten. Årsmötet beslutade att den löpande budgeten beslutas av
styrelsen under året.
§16 Övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet: Förslag om att flytta torsdagsträffarna på
biblioteket till måndagar mellan kl 17 – 20. Årsmötet godkände förslaget. Ändringen till
måndagar träder i kraft fr.o.m. 27 mars 2000.
§17 Ordföranden förklarade årsmötet avslutat och tackade alla för visat intresse.
Efter årsmötet fortsatte Anders Abrahamsson med föreläsning om fornminnen i
Öckerö kommun. Kaffe med dopp följde.

Verksamhetsberättelse för Öckerööarnas Släktforskarförening år 1999
Styrelsen har under året bestått av:
Jan Rohman (ordförande)
Rolf Nilsson
Claes-Göran Sörensson (sekreterare)
Heléne Sörensson (kassör)
Agneta Zachariasson
Gunnar Alexandersson
Eivor Olsson
Suppleanter har varit Sture Larsson och Solvej Olsson
Revisorer Eva Westin och Barbro Parment, suppleant Anders Börjesson

Valberedningen Noomi Axelsson (sammankallande) och Tore Magnusson, som suppleant
Sune Segersäll
* Verksamheten under året har bestått av förutom sedvanligt årsmöte, 6 st styrelsemöten.
* Den 8 april besöktes Lundby Hembygdsgård Kyrbyskolan, ett 20-tal medlemmar deltog.
* Den 17 maj besöktes Galärvarvet och Ostindiefararen, ett 10-tal medlemmar deltog.
* Den 30 oktober besökte vi Hembygdsgården på Öckerö Sörgård där Anna-Stina Wettesten
guidade oss med hjälp av
* Gunnar Alexandersson. 15 medlemmar var mycket tacksamma
för detta.
* Den 20 november hade vi ”anbytarträff” i Öckerö bibliotek. Dag Edvardsson från
Fiskemuseet föreläste om
minsprängningarna under 2:a världskriget. 26 släktforskare samlade, bytte anor med
varandra och hade trevligt.
* Torsdagsträffarna på ”bibban” med olika träffansvariga har varit välbesökta. Flera nya
medlemmar har tillkommit.
* Ett medlemsblad har utgivits för första gången.
* Bingo-lotto har fungerat bra under året. Vi tackar Gunnar Alexandersson och Thyrells för
detta.
* Antalet medlemmar är nu 74 st. 7 medlemmar har gått ur och 7 nya har inkommit. Årsavg har
varit 100 kr.
* Böcker och disketter finns i lager till ett saluvärde av ca 5000 kr.
Styrelsen

