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Protokoll från ordinarie föreningsmöte med Gustaf Westerlunds släktförening
den 2 juli 2011
Plats:

Gripsholmsviken Hotell & Konferens, Mariefred

Närvarande:

Medlemmar som deltog i 2011 års släktmöte, bilaga 1

Tillkännagivande:

Protokollet hålls tillgängligt på föreningens hemsida
www.gustafwesterlund.se

1. Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Jan Holmqvist (gren lX) hälsade alla deltagare
välkomna till släktmötet och öppnade det ordinarie föreningsmötet.
2. Godkännande av dagordningen
Beslöts att flytta punkten Revisorernas berättelse så den kommer efter
punkten Beslut om resultatdisposition, fråga om arvoden mm.
Beslöts att ändra punkt 11 så att styrelsens ordförande väljes av mötet.
3. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Inger Ingesson (gren X). Jan Holmqvist
anmodades att föra protokollet.
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Karin Svensson och Marianne
Sjögren.
5. Fastställande av röstlängden
Fastställdes röstlängd enligt deltagarlistan med anmärkning att endast
medlem äger rösträtt.
6. Styrelsens årsredovisningar från tiden för föregående släktmöte
Inger Ingesson föredrog årsredovisningen för 2010 och hänvisade vidare till att
årsredovisningarna för 2007-2009 jämte revisorernas berättelser årligen har
intagits i Meddelanden.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning
Fastställdes i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för 2010.
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8. Beslut om resultatdisposition, fråga om arvoden m.m.
Beslöts att enligt styrelsens förslag balansera årets resultat i ny räkning. Några
arvoden hade inte utgått till styrelsen.
9. Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse över årsredovisningen för 2010 föredrogs, godkändes
och lades till handlingarna.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Beslöts enhälligt att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Till ny styrelse att tillträda den 1 januari 2012 valdes enligt valberedningens
förslag
till ordförande: Anders Nystedt (gren lX),
till ledamöter: Kerstin Lindblom, tillika kassör (gren X)
Claes Wrangberth (gren Vllla)
Laila Thorson (gren lV)
Michael Netterstad (gren ll),
samt till suppleant: Håkan Borg (gren X).
12. Val av två ordinarie revisorer och två suppleanter
Till ordinarie revisorer valdes Sofia Nenzelius (gren ll) och Rolf Wrangberth
(gren Vllla) med Margareta Kristiansson (gren (lV) och Per-Olof Nenzelius
(gren ll) som suppleanter.
13. Val av grenombud
Till grenombud valdes enligt valberedningens förslag:
Gren l: Pelle Garpengiesser
Gren ll: Kina Nenzelius
Gren lll: Margareta Ollinen Jansson och Eva Ollinen
Gren lV: Margareta Kristiansson och Gustav Rhenman
Gren Vl: Elisabeth Nordström
Gren Vll: Monica Nilsson, Karl-Östen Mörtsell och Louise Svartz
Gren Vllla: Eva Zillén
Gren Vlllb: Ann-Charlotte Wiklund och Ann-Christine Franzén
Gren lX: Lena Mazetti-Nissen
Gren X: Bo Svensson och Karin Gustafsson
Gren XI: Christina Harrison
Gren XlV: Per-Arne Englund
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grenXVl: Bodil Olsen
gren XVll: Nils Westerlund
Finska grenarna: Gun Toivonen, Rita Kajakoski och Peter Herler
Noterades att valberedningen anmält att medlemmar vid behov är beredda att
göra punkt- eller stödinsatser som en resurs-pool enligt följande:
Inom information och PR:
Curt Carlsson (gren ll)
Mats Nenzelius (gren ll), web-master
Bengt Ingesson (gren X), adresser
Forskning och arkiv:
Eva Zillén (gren VIIIa)
William Bergström (gren VII)
Curt Carlsson (gren II)
Insamling av släktdata till Westerlundska släktregistret:
Grenombud
Ansvariga för släktdatabasen:
Christina Nenzelius (gren ll), ordinarie
Katja Nenzelius (gren ll), suppleant
Arrangemang:
Sofia Nenzelius (gren ll)
Ann-Charlotte Wiklund (gren Vlllb)
Louise Svartz (gren Vll)
Annika Djurle (gren lX)
Marianne Hagberg (gren lX)
Samarbete mellan de svenska och finska grenarna:
Peter Herler (Karl Nyströms gren)
14. Val av valberedning
Det uppdrogs åt den nyvalda styrelsen att verka för en ny valberedning.
15. Beslut om avgift till föreningen
Fastställdes medlemsavgiften till oförändrat 100 kr per år.
16. Övriga frågor
I anslutning till diskussionen under förgående punkt framfördes i likhet med
tidigare möten att det är en väsentlig uppgift för alla att verka för att få fler
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släktingar intresserade av och att bli medlemmar av vår släktförening. Höjning
av årsavgiften skulle kunna motverka anslutning av nya medlemmar.
17. Föreningsmötets avslutande
Då intet vidare förekom tackade ordföranden deltagarna för visat intresse och
avslutade mötet.

Inger Ingesson
Ordförande vid mötet
Justeras:

Karin Svensson

Vid protokollet:

Jan Holmqvist

Marianne Sjögren

