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DALBYBYGDENS SLÄKT- OCH FOLKLIVSFORSKARFÖRENING 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2022-04-20, EGINOGÅRDEN I DALBY 

 

Närvarande styrelsemedlemmar 

Kerstin Olsson Dalby Ordförande 

Kenneth Bjermqvist Veberöd Vice ordföranden 

Jan Bengtsson Önneslöv, Genarp Kassör 

Inger Nilsson Veberöd Arkivansvarig 

Annika Rodman Södra Sandby Redaktör 

Lena Högström Södra Sandby Ledamot 

Ulla Tengvall Bengtsson Önneslöv, Genarp Ledamot 

 

Det totala antalet deltagande i årsmötet var 42 personer inkl styrelsen.   

 

Före årsmötet hölls en tyst minut för de som lämnat oss under pandemin. 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordförande Kerstin Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

   

 Kerstin välkomnade särskilt mötets föredragshållare Viveca Kristiansen, 

 DIS Syds ordförande. Viveca berättade om ”Den siste tegelmästaren på 

 Nydams tegelfabrik i Häckeberga”. 

 

§ 2 Prövning att kallelsen till årsmötet skett i behörig ordning

 Ordföranden meddelade att kallelse till årsmötet skickats ut i god tid 

 enligt stadgarna. Utlysningen av årsmötet godkändes. 

 

§ 3 Fastställande av dagordning 

 Dagordningen, som skickats ut i samband med kallelsen, godkändes av 

 årsmötet. 

 

§ 4 Val av ordförande för årsmötesförhandlingarna 

 Till ordförande för årsmötet valdes sittande ordförande Kerstin Olsson, 

 Dalby. 

 

§ 5 Val av sekreterare för årsmötesförhandlingarna 

 Till sekreterare för årsmötet valdes Margaretha Nilsson, Veberöd. 

 

§ 6 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera 

        dagens protokoll, tillika rösträknare 

 Till justerare av årsmötets protokoll valdes Ethel Carlsson, Dalby och 

 Gertrud Nilsson, Dalby. 
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§ 7  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för år 2021 

 Verksamhetsberättelsen för år 2021, som finns i Genealogen nr 73, 

 fastställdes och lades till handlingarna. 

 

§ 8 Fastställande av balans- och resultaträkning för år 2021 

 Kassör Jan Bengtsson föredrog den upprättade balans- och 

 resultatrapporten för föreningens förvaltning under år 2021. 

 Föreningens ekonomi är god. Rapporten godkändes. 

 Summan av eget kapital 223 910,85 kronor. 

 Resultaträkningen visade ett överskott på 907,52 kronor. 

 Balans- och resultatrapport för 2021 bifogas protokollet. 

 

§ 9    Revisorernas berättelse för år 2021 

 Revisorernas berättelse föredrogs av Inger Thörnkrantz, Veberöd och  

 lades med godkännande till protokollet. 

 Revisionsberättelsen sparas av kassören. 

 

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Mötet beslöt enhälligt, att i enlighet med revisorernas berättelse bevilja 

 styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

 

§ 11 Beslut angående disposition av det gångna årets vinst eller förlust 

 samt beslut avseende budget för år 2022 

 Dispositionen av det gångna årets överskott beslöts, enligt styrelsens 

 förslag, att balanseras till innevarande år 2022. 

 Budget för 2022 godkändes av mötet och bifogas protokollet. 

 

§ 12 Beslut om firmatecknare 

 Mötet beslöt att utse kassör och ordförande till firmatecknare, samt att de 

 tecknar var för sig. 

 

§ 13 Beslut om medlemsavgift för år 2023 

 Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift, vilken är 200 kronor för 

 enskild medlem och 300 kronor för hel familj boende på samma adress, 

 godkändes. Om Sveriges Släktforskarförbund höjer sin avgift får styrelsen 

 i uppdrag att genomföra samma höjning av medlemsavgiften. 

 

§ 14 Val av ordförande för år 2022 

 Som ordförande intill ordinarie årsmöte för år 2022 valdes 

 Kenneth Bjermqvist, Veberöd. 
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§ 15 Val av två styrelseledamöter för åren 2022 och 2023 samt fyllnadsval 

 Att väljas på två år, fram till årsmötet för år 2023 omvaldes 

 Lena Högström, Södra Sandby. 

 

 Att väljas på två år, fram till årsmötet för år 2023, nyvaldes 

 Margaretha Nilsson, Veberöd. 

 

 Fyllnadsval av Kerstin Olsson, Dalby att ingå i styrelsen under år 

 2022. 

 

§ 16 Val av 2 revisorer för år 2022 

 Till revisorer intill ordinarie årsmöte för 2022 omvaldes Lars Persson, 

 Södra Sandby och nyvaldes Marie-Louise Håkansson, Staffanstorp. 

 

§ 17 Val av ersättare för revisor för år 2022 

 Till revisorsersättare intill ordinarie årsmöte för 2022 valdes 

 Karin Svenninger, Dalby. 

 

§ 18 Val av två ledamöter i valberedningen för år 2022 

 Till ordinarie ledamöter i valberedningen intill ordinarie årsmöte 

 för 2022 valdes Agneta Svensson, Dalby, sammankallande, och 

 Margit Fogelberg, Veberöd. 

 

§ 19 Val av en ersättare i valberedningen för år 2022 

 Till ersättare i valberedningen intill ordinarie årsmöte för 2022 omvaldes 

 Per Håkansson, Södra Sandby. 

 

§ 20   Val av ombud till Sveriges Släktforskarförbunds årsstämma för 2022 

 Styrelsen fick förtroendet att utse ombud.  

 

§ 21 Eventuella motioner 

 Inga motioner har inkommit till årsmötet. 

 

§ 22 Övrigt 

 Ordförande Kerstin Olsson avtackade tidigare styrelsemedlemmarna 

 Knut Sandquist, Södra Sandby, Arne Jarl, Veberöd och 

 Bengt Rosberg, Lund. 

  

 Kerstin Olsson avtackades som ordförande. 
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 Ulla Tengvall Bengtsson avtackades också efter två års arbete i styrelsen. 

 

  

   

 

§ 23 Avslutning 

 Ordförande Kerstin Olsson tackade deltagarna för visat intresse och 

 förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

………………………………….                    ..………………………... 

Margaretha Nilsson Kerstin Olsson 

Årsmötessekreterare Årsmötesordförande 

 

 

 

  

Justerare 

 

 

………………………………….. ……………………………………. 

 

Ethel Carlsson Gertrud Nilsson                                          

Justerare                                                         Justerare 

 
 


