
 

 

 

Protokoll fört vid årsmöte i föreningen Nora släktforskare 2022-03-23 

Närvarande 22 medlemmar. 

1 Mötet öppnas 

 Linnea Hedkvist hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 Till mötesordförande valdes Solveig Oscarsson och till sekreterare Eva Carlsson. 

3 Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 

 Mötet förklarades vara stadgeenligt utlyst. 

4 Fastställande av dagordning 

 Dagordningen godkändes. 

5 Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera årsmötets protokoll 

 Gun Hasselgren och Gunilla Nordvall valdes till justerare. 

6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2021 -01-01 t 

o m 2021-12-31 

Linnea Hedkvist föredrog verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen 

(bilaga 1-3).  

7 Revisorernas berättelse 

 Peter Jansson föredrog revisionsberättelsen. 

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

9 Val av ordförande för ett år 

 Linnea Hedkvist valdes till ordförande. Omval 1 år. 

10 Val av ordinarie styrelseledamöter 

 Fyllnadsval 1 år: Else-Marie Saker 

 Omval 2 år: Lars Öjebo och Björn Lindqvist 

 Nyval 2 år Eva Carlsson 



 

11 Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år 

Till ordinarie revisorer valdes Peter Jansson och Agneta Wistrand Rosendal. Eva Plate 

valdes till suppleant. 

12 Val av valberedning på ett år 

 Eva Hallberg valdes till valberedning. 

13 Fastställande av årsavgift för år 2023 

 Beslutades att årsavgiften blir 200 kr per vuxen medlem.  

14 Planer och budget 2022 

Linnea Hedkvist föredrog den planerade verksamheten för 2022. Föreningen 

fortsätter att erbjuda kurser och forskarstuga som tidigare. Även Släktsök och 

föreläsningar planeras som tidigare. Närmast ligger föreläsning arrangerad 

tillsammans med Hembygdsföreningen Noraskog den 27 april. Då föreläser Gunilla 

Zimmerman om sin släkt från Gyttorp och Nora. Besök på Arkivcentrum planeras.  

Föreningens hemsida kommer att föras över till ett nytt webbhotell som 

administreras av Sveriges släktforskarförbund. Föreningens tidning Anno Domini 

publiceras på hemsidan två gånger per år. En ansvarig för tidningen söks. 

En viktig fråga för verksamhetsåret är att fortsätta leta efter en mer lämplig lokal än 

nuvarande. 

15 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor hade anmälts. 

16 Mötet avslutas 

Linnea Hedkvist tackade de avgående ledamöterna Kerstin Grek och Mona Hallin för 

gediget arbete i föreningen. Linnea tackade också mötesordföranden Solveig 

Oscarsson för hennes insats 

 Mötesordförande tackade för intresset och förklarade mötet avslutat. 
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