
Malmö Släktforskarförening 
Kallelse till årsmöte 

Onsdagen den 31 mars 2021 kl. 19.00 

Digitalt via Zoom 
Dagordning 
 
Årsmötets öppnande 
2. Upprättande av röstlängd 
3. Val av ordförande för årsmötet 
4. Anmälan av mötesordförandes val av sekreterare 
5. Fastställande av dagordning för årsmötet 
6. Val av justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera dagens 
     protokoll 
7. Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst (§ 14) 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse 
9. Kassörens redovisning av balans- och resultaträkning (§ 10) 
10. Revisionsberättelse (§ 12) 
11. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
12. Förslag från styrelsen 
13. Fastställande av verksamhetsplan, budget för innevarande verksamhetsår jämte 
      medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 
14. Val av föreningens ordförande för två år (§ 8) 
     Alf Johansson vald t o m 2021 
15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för två år (§ 8) 
     Avgående styrelseledamöter: Yvonne Soléus, Birgitta Malmström o Staffan Ottoson 
     Avgående styrelsesuppleant: Ulla-Britt Gullberg o Fredrik Lindqvist 
 
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter för två år (§ 12) 
       Avgående Lennart Bundy och Lennart Malm (suppleant) 
17. Val av tre ledamöter i valberedningen för ett år, av vilka en utses till sammankallande 
      Avgående Lennart Magnusson, Monica Damerau och Inger Wildenfeldt. 
18. Styrelsen förslag till stadgeändring, se bilaga. 
19. Inkomna motioner 
       Inga motioner har inkommit 
20. Årsmötets avslutande 

Efter årsmötet. Möjlighet till frågestund. 













Valberedningens förslag till årsmötet 2021. 
 
Ordförande: Alf Johansson Vald för 2020 - 2021 
 
Följande styrelseledamöter föreslås till val: 

Yvonne Soléus Omval för 2021 - 2022 
Birgitta Malmström Omval för 2021 - 2022 
Staffan Ottoson Nyval för 2021 - 2022 

 
Styrelseledamöter som sitter kvar ytterligare 1 år: 

Niklas Hertzman Vald för 2020 - 2021 
Ann-Kristin Mattsson Vald för 2020 - 2021 
Ulf Tholson Vald för 2020 - 2021 

 
Följande styrelsesuppleanter föreslås till val: 

Ulla-Britt Gullberg Nyval för 2021 - 2022 
Fredrik Lindqvist Nyval för 2021 - 2022 

 
Styrelsesuppleant som sitter kvar ytterligare 1 år: 

Carl Strandberg Vald för 2020 - 2021 
 
Följande revisor föreslås till val: 

Lennart Bundy Omval för 2021 - 2022 
 
Följande revisor sitter kvar ytterligare 1 år: 

Bengt Ohlsson Vald för 2020 - 2021 
 
Följande revisorssuppleant föreslås till val: 

Lennart Malm Omval för 2021 - 2022 
 
Följande revisorssuppleant sitter kvar ytterligare 1 år: 

Sixten Nettrander Vald för 2020 - 2021 
 
Valberedningen har bestått av Inger Wildenfeldt, Monica Damerau och 
Lennart Magnusson. 
Valberedningens förslag var enhälligt. 
 



Styrelsens förslag till stadgeändring inför årsmötet 2021. 

Föreningens stadgar kan ändras i enlighet med § 15 föreningens stadgar, 

§ 15 

Ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall, för att bli gällande, beslutas av ett ordinarie 

årsmöte med minst två tredjedelars majoritet eller två på varandra, med minst fjorton 

dagars mellanrum, följande föreningsmöten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. För 

sådana beslut fordras minst hälften av avgivna röster per möte. 

 

Bakgrund 

Fritidsnämnden i Malmö har ställt krav på att justera följande punkter för att vi skall kunna 

få bidrag av dem. 

Vi ser att: 

det inte framgår vad som krävs för att hålla ett extra årsmöte 

det inte framgår vem som kan väljas som förtroendevald, valbar till styrelsen ska inte vara 

anställd i föreningen 

det behöver framgå att årsmötet är föreningens högsta beslutande organ 

Vi rekommenderar er att: 

ni är tydliga med vad som gäller vid tolkning av stadgar och interna tvister för att undvika 

problem som kan uppstå vid oklarheter i dessa sammanhang 

Styrelsens bedömning 

Styrelsen har gått igenom Fritidsnämnden synpunkter och har följande kommentarer. 

I föreningens § 14 framgår det hur extra föreningsmöte kan sammankallas, varför någon 

förändring av stadgarna inte behövs. 

Det framgår inte explicit av stadgarna vem som kan väljas som förtroendevald varför vi 

föreslår följande förändring av stadgarna genom ett nytt stycke i § 8: 

Till styrelsemedlem kan endast den väljas som är medlem i föreningen och inte är anställd i 

föreningen. 

Styrelsen anser att inte bara att årsmötet är föreningens högsta beslutande organ utan detta 

gäller alla sammankallade föreningsmöten, varför styrelsen föreslår ett nytt stycke i § 14 

läggs till: 

Föreningsmöten kallade i enlighet med denna paragraf är föreningens högsta beslutande 

organ. 



Styrelsen har beslutat bortse från Fritidsnämndens rekommendation. Föreningsmötet är det 

högsta beslutande organet och kan då också besluta om hur stadgarna skall tolkas vid 

eventuell oklarhet. Interna tvister får lösas genom de röstningsregler som finns i stadgarna. 

 

Styrelsens förslag till ändring av stadgarna 

Utöver de förslag som framgår ovan har styrelsen ett eget förslag till ändring av stadgarna, 

vilket gäller § 8 som i sin nuvarande lydelse har följande utseende. 

Styrelsen består av ordförande samt minst fyra och högst sex ledamöter samt minst två och 

högst fyra suppleanter. Ordföranden väljs för två år, ledamöter och suppleanter väljs för en 

period om två år, varav hälften vartannat år. Ordföranden, ledamöter och suppleanter kan 

omväljas. Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av 

antalet ledamöter är närvarande, däribland ordföranden eller vice ordföranden. Förslag till 

styrelse lämnas av valberedningen vid årsmötet. 

Styrelsen förslår att suppleanter tas bort och att styrelsen består av minst sex och högst tio 

ledamöter. Förändringen motiveras av att alla styrelseledamöter, ordinarie eller 

suppleanter, deltar i styrelsearbetet på likartat sätt och det finns ingen anledning att göra 

någon skillnad på styrelseledamöterna. Därför föreslås följande ändring av § 8 och en 

konsekvensändring i § 13 p 15: 

§ 8 Styrelsen består av ordförande samt minst sex och högst tio ledamöter. Ordföranden väljs 

för två år, ledamöter väljs för en period om två år, varav hälften vartannat år. Ordföranden, 

ledamöter kan omväljas. Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen är beslutsmässig då minst 

hälften av antalet ledamöter är närvarande, däribland ordföranden eller vice ordföranden. 

Förslag till styrelse lämnas av valberedningen vid årsmötet. 

§ 13 p 15 Val av styrelseledamöter (§ 8) 

 

Malmö den 2 mars 2021 

 


