Protokoll fört vid Öckerööarnas släktforskarförenings årsmöte 2001-02-24
Närvarande vid årsmötet: 28 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 Jan Rohman
§4 Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Helge Svensson och Gösta Andersson
§5 Dagordningen godkändes.
§6 Frågan om årsmötets behöriga utlysande godkändes.
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och godkändes.
§8 Revisorernas berättelse upplästes och godkändes efter vissa rättelser
§9 Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret beviljades.
§10 Som ordförande i föreningen omvaldes Jan Rohman.
§11 Som ordinarie ledamöter valdes Heléne Sörensson, Gunnar Alexandersson, Rolf Nilsson, Eivor Olsson, Sune Segersäll
och Agneta Zachariasson. Som suppleanter valdes Bengt Knutsson och Sture Larsson.
§12 Som revisorer omvaldes Eva Westin och Barbro Parment. Till revisorsuppleant omvaldes Anders Börjesson.
§13 Som ledamöter i valberedningen valdes Claes-Göran Sörensson (sammankallande) och Jan Nilsson, som suppleant
omvaldes Gerd Ludvigsson.
§14 Styrelsens verksamhetsplan upplästes och godkändes.
§15 Fastställande av budgeten. Årsmötet beslutade att den löpande budgeten beslutas av styrelsen under året.
§16 Som firmatecknare för föreningen utsågs ordföranden och kassören att var för sig teckna föreningen.
§16 Övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet: Ragnar föreslog att vi skall ha en utflykt i Röd, Helge Svensson åtar sig
gärna att guida.
§17 Ordföranden förklarade årsmötet avslutat och tackade alla för visat intresse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för ÖÖSF år 2000
Styrelsen har under året bestått av:
Jan Rohman (ordförande)
Rolf Nilsson
Agneta Zachariasson (sekreterare)
Heléne Sörensson (kassör)
Claes-Göran Sörensson
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, suppleant Sune Segersäll









Verksamheten har under året bestått av förutom sedvanligt årsmöte, 6 st styrelsemöten.
Den 6 maj var vi på en forntidspromenad ledd av Anders Abrahamsson och Madeleine Rohman
Den 30 september hade vi en utflykt till Kungälvs fästning och Ragnhildsholmen med guidad visning.
Den 9 oktober var Gustav Carlsson på biblioteket och berättade för oss om gamla mynt
Den 11 november hade vi vår årliga Anbytarträff och som föreläsare Olga Dahl som talade om handskriftstolkning.
Bingolotto-försäljningen har minskat något.
Under året som gått har vi fått 13 nya medlemmar så vi är nu är nu 86. Årsavgiften har varit 100 kr
Böcker och disketter finns i lager till ett saluvärde av ca 5000 kr
Styrelsen

VERKSAMHETSPLAN för år 2001
Vi kommer även i år att fortsätta med:

Måndagsträffar, vår och höst med någon ansvarig för varje måndag

Anordna ett antal träffar med spännande föredragare eller utflykter, varav minst en anbytarträff. Nästa träff beslutas på
första styrelsemöte, utskick kommer (se första sidan av tidningen ”Styrelsen meddelar”)

Knyta kontakter med andra forskare i andra socknar

Fortsätta med renskrivning/tolkning av husförhör, mantalslängder, bouppteckningar och inflyttningslängder. Vi önskar
att någon anmäler sitt intresse till någon i styrelsen att hjälpa till med detta arbete.

Att fortsätta ge ut en medlemstidning 2 gånger per år

Att fortsätta sälja Bingolotter för att ha ekonomi för att köpa in mikrokort, litteratur och annat för verksamheten

Styrelsen

