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DALBYBYGDENS SLÄKT- OCH FOLKLIVSFORSKARFÖRENING 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2023-02-15, EGINOGÅRDEN I DALBY  

 

Närvarande styrelsemedlemmar 
Kenneth Bjermqvist Veberöd Ordföranden 

Lena Högström Södra Sandby Vice ordförande 

Margaretha Nilsson Veberöd Sekreterare 

Jan Bengtsson Önneslöv, Genarp Kassör 
Inger Nilsson Veberöd Arkivansvarig 

Annika Rodman Södra Sandby Redaktör  
Kerstin Olsson Dalby Behjälplig i olika frågor 
 
Frånvarande adjungerad ledamot 
Christer Fahlström Dalby IT-frågor m m 

 
Det totala antalet deltagande i årsmötet var 37 personer inkl styrelsen.   

 
Före årsmötet hölls en tyst minut för de som lämnat oss under året.  
 
Kenneth Bjermqvist välkomnade föredragshållare Karin Gustavsson från 
Folklivsarkivet. Före årsmötets öppnande berättade Karin om Byordningar  
från Torna härad. 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 

 Ordförande Kenneth Bjermqvist öppnade mötet och hälsade alla 
 välkomna.  
  

§ 2 Mötets behöriga utlysande 
 Ordföranden meddelade att kallelse till årsmötet skickats ut i god tid 
 enligt stadgarna. Utskick har skett via DSFF-Nytt, Dalbygenealogen samt   

 e-post/vanlig post. Utlysningen av årsmötet godkändes. 
 
§ 3 Godkännande 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  
 Kenneth Bjermqvist, Veberöd. 
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§ 5 Val av sekreterare för årsmötesförhandlingarna, tillika rösträknare 

 Till sekreterare för årsmötet valdes sittande sekreterare  
 Margaretha Nilsson, Veberöd.  
 
§ 6 Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera årsmötets 
 protokoll  
 Till justerare av årsmötets protokoll valdes Mats Rydh, Veberöd och 
  Britt Wall Rydh, Veberöd. 
 
§ 7  Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för år 2022 

 Verksamhetsberättelsen för år 2022, som finns i Genealogen nr 76, 
 fastställdes och lades till handlingarna. 
 
§ 8 Revisorernas berättelse för år 2022 

 Revisorerna Lars Persson, Södra Sandby och Marie-Louise Håkansson, 
 Staffanstorp var förhindrade att delta i årsmötet. 
 Kassör Jan Bengtsson läste upp revisorernas berättelse daterad  
 2023-02-07. Revisionsberättelsen lades med godkännande till protokollet. 
 Revisionsberättelsen sparas av kassören. 
 
§ 9 Föredragning av balans- och resultaträkning för år 2022 samt beslut om 
 budget 2023 

 Kassör Jan Bengtsson föredrog den upprättade balans- och 
 resultatrapporten för föreningens förvaltning under år 2022.  
 Föreningens ekonomi är god. Rapporten godkändes.  
 Resultaträkningen visade ett överskott på 3 571 kronor. 
 Balans- och resultatrapport för 2022 bifogas protokollet. 
 

 Budget för 2023 godkändes av mötet och bifogas protokollet. 
 
§ 10 Beslut angående disposition av det gångna årets vinst eller förlust   
 Dispositionen av det gångna årets överskott beslöts, enligt styrelsens 
 förslag, att balanseras till innevarande år 2023. 
  

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Mötet beslöt enhälligt, att i enlighet med revisorernas berättelse bevilja 
 styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022. 
 
§ 12 Beslut om firmatecknare 

 Mötet beslöt att utse kassör Jan Bengtsson och ordförande  
 Kenneth Bjermqvist till firmatecknare, samt att de tecknar var för sig. 
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§ 13 Beslut om medlemsavgift för år 2024 

 Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift, vilken är 200 kronor för 
 enskild medlem och 300 kronor för hel familj boende på samma adress, 
 godkändes.  
 
§ 14 Val av ordförande för år 2023 

 Som ordförande intill ordinarie årsmöte för år 2023 valdes  
 Kenneth Bjermqvist, Veberöd. 
 
§ 15 Val av två styrelseledamöter för åren 2023 och 2024  
 Att väljas på två år, fram till årsmötet för år 2024 omvaldes  
 Jan Bengtsson och Annika Rodman.  
 
 Att väljas på ett år, fram till årsmötet för år 2024, nyvaldes  
 Marianne Mossberg, Södra Sandby och Yvonne Collovin, Lund. 
 
 Till adjungerade ledamöter valdes Christer Fahlström, Dalby och  
 Kerstin Olsson, Dalby.   
 
§ 16 Val av två revisorer och en ersättare för år 2023 

 Till revisorer intill ordinarie årsmöte för 2023 omvaldes Lars Persson, 
 Södra Sandby och Marie-Louise Håkansson, Staffanstorp. 
 Till revisorsersättare intill ordinarie årsmöte för 2023 omvaldes  
 Karin Svenninger, Dalby.  
 
§ 17 Val av två ledamöter i valberedningen för år 2023  
 Agneta Svensson, Dalby har avsagts sig uppdraget som ledamot i 
 valberedningen.  
 
 Till ordinarie ledamöter i valberedningen intill ordinarie årsmöte  
 för 2023 omvaldes Margit Fogelberg, Veberöd. En ordinarie ledamot är  
 vakant. Till ersättare omvaldes Per Håkansson, Södra Sandby.  
  

§ 18 Motioner 

 Inga motioner har inkommit till årsmötet.  
 
§ 19   Övrigt 

 Kerstin Olsson, Dalby och Inger Nilsson, Veberöd avgår från styrelsen 
 efter många års styrelsearbete. Kerstin och Inger framförde ett tack för 
 trevlig samvaro i alla år. De tycker att det har varit givande med  
 styrelsearbetet samt deltagit i flera trevliga föreläsningar.  
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 Ordförande Kenneth Bjermqvist avtackade tidigare styrelsemedlemmarna  
 Kerstin Olsson, Dalby och Inger Nilsson, Veberöd samt  
 Agneta Svensson, Dalby, tidigare sammankallande i valberedningen.  
  

 Vid mötet framförde medlemmarna önskemål om kurs i att ”Läsa gammal 
 text”, träffar för diskussion om historiska kartor, domböcker och 
 bouppteckningar. Eventuellt bilda grupp/grupper inom olika delar inom 
 släktforskningen, t ex DNA forskning. 
  

§ 20 Avslutning 

 Ordförande Kenneth Bjermqvist tackade deltagarna för visat intresse  
 och förklarade mötet avslutat. 

 
 

 
Vid protokollet 
 
 
 
………………………………….                    ..………………………... 
Margaretha Nilsson Kenneth Bjermqvist 
Årsmötessekreterare Årsmötesordförande 

 
 
 
  

Justerare 

 
 
………………………………….. ……………………………………. 
 
Mats Rydh Britt Wall Rydh                                          
Justerare                                                         Justerare 

 
 


