
 

 

Protokoll fört vid Ahlanderska Släktföreningens släktmöte i Kalmar den 2:a september 2017 

§ 1     Mötet öppnas: Ordförande Anki Höglund hälsade alla medlemmar med familjer välkomna till 

vår träff, och förklarande mötet öppnat. 

§ 2    Till ordförande, resp. sekreterare vid mötet valdes Anki Höglund resp. Ingrid Löfholm. 

§ 3    Till justeringsmän valdes Mathias Andersson och Kåre Edman. 

§ 4    Frågan om mötet blivit behörigen utlyst besvarades enhälligt med ”ja”. 

§ 5    Upprättande av röstlängd – beslutades att bifogad deltagarförteckning får gälla. 

§ 6    Verksamhetsberättelse för åren 2013 – 2016 föredrogs och godkändes. 

§ 7    Kassörens räkenskaper för åren 2013 – 2016 föredrogs. Per-Arne Persson, vald revisor, berömde 

återigen kassören, Per Ahlander för ett föredömligt arbete. 

Revisionsberättelsen, upprättad och undertecknad av Per-Arne Persson och Helena Björnum, lästes 

upp och lades till handlingarna. 

§ 8    Med ledning av föredragna handlingar beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåren 

2013 – 2016. 

§ 9    Årsavgiften för innevarande år samt de kommande tre åren fastställdes till oförändrade 100:- 

per år. Inbetalning skall som tidigare ske till föreningens plusgiro nr 764431-1. Ange namn och 

släktgren! Önskemål framfördes om att det skickas ut en påminnelse om kommande inbetalning i 

slutet av året! 

§ 10  Val av ordförande, övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen: Mötet beslutade enhälligt val 

enligt valberedningens förslag: Till ny ordförande valdes Per Ahlander , släktgren Gustaf, då Anki 

Höglund avböjt omval. Till sekreterare omvaldes Ingrid Löfholm, släktgren Sigrid. Till ny kassör, efter 

Per Ahlander, valdes Per-Arne Persson, släktgren Sigrid. Till registrator omvaldes Per Edman, 

släktgren Clara. Till arkivarie omvaldes Kåre Edman, släktgren Clara. 

Till övriga ordinarie ledamöter skedde nyval av Mathias Andersson och Gun Wikander, båda släktgren 

Sigrid, samt Anki Höglund, släktgren Laura. 

Till suppleanter i styrelsen skedde omval av Kerstin Hageman, släktgren Gustaf, och Björn Edman, 

släktgren Clara. 

§ 11  Val av revisorer och revisorssuppleant: Beslutades, enligt valberedningens förslag, nyval av Per 

Wikander, släktgren Sigrid, och omval av Helena Björnum släktgren Clara, då tidigare revisor Per-Arne 

Persson valts till ny kassör. Till revisorssuppleant skedde omval av Joseph Foltyn, släktgren Laura. 

§ 12  Val av valberedning: Föreslogs, och beslutades, att arbetet i valberedningen inför kommande 

släktmöte skall ske i samarbete med sittande styrelse samt valda representanter för resp. släktgren. 

§ 13  Val av nya kontaktpersoner för varje släktgren: Clara: Kåre Edman, Gustaf: Kerstin Hageman, 

Laura: Marie Wahlberg och Anki Höglund, Sigrid: Gun Wikander och Ann-Marie Persson. Ingen 

representant för släktgrenen Gerda kunde utses då det inte fanns någon deltagare på mötet. 



 

 

 

§ 14  Förslag om val av ev. hedersledamot: Anki Höglund, som varit vår ordförande under många år, 

föreslogs som hederledamot, vilket mötet enhälligt beslutade. 

§ 15  Presentation av nytillkomna medlemmar i föreningen: Sedan förra mötet har glädjande nog ett 

antal yngre medlemmar med familjer tillkommit. Dessa fick tillfälle att göra en kortare presentation.  

§ 16  Fråga om rättning och komplettering av e-postadresser: Det snabbaste och billigaste sättet att 

kontakta medlemmarna numera är ju bla via mail. Det skickades runt en lista för uppdatering. 

Numera finns även en Facebookgruppen ”Släkten Ahlander”, startad av Björn Edman, där 

medlemmarna kan ta del av, och göra inlägg. Adressen till Facebookgruppen är: 

https://www.facebook.com/groups/148706251819914/. Vi har ju sedan tidigare även en hemsida, 

som dock inte uppdaterats under senare år. Föreslogs att Björn och Per Edman gemensamt arbetar 

med att bygga upp och modernisera den, vilket också beslutades. 

§ 17 Rekrytering av nya medlemmar: Det är viktigt att berätta för barn, barnbarn och andra släktingar 

man kommer i kontakt med att släktföreningen finns, och att det finns ett släktarkiv som förvaras och 

förvaltas av Kåre Edman. I detta arkiv finns bland annat brev, fotografier och andra personliga 

ägodelar som kan vara intressanta att ta del av. Det finns även möjlighet att kontakta Kåre om man 

har något som man vill få förvarat där. 

§ 18 a) Förslag om tidpunkt för nästa släktmöte: Förra släktmötet ägde rum i Uppsala för fyra år 

sedan, men tidigare har vi träffats vart tredje år, och det beslutades därför att nästa träff kommer att 

ske hösten 2020. De närvarande ansåg att månadsskiftet augusti/september är en bra tid, då 

skolorna börjat. Dock bör styrelsen stämma av med familjen Nisser för att undvika att de båda 

släktföreningarnas släktmöten kolliderar. 

§ 18 b)  Förslag om plats för nästa släktmöte: Förslag om att återvända till några av de platser som 

varit uppskattade vid tidigare besök, bland annat Mörkö utanför Södertälje, som vi besökte 1998 

samt Helsingborg med Ramlösa brunn 2004.  Sedan dess har det ju tillkommit en del medlemmar 

som kanske kan vara intresserade av den delen av historien. Det kom också förslag om att man 

kanske kan träffas på någon ort som har mer anknytning till dagens generationer och där det finns 

intressanta utflyktsmål för alla åldrar, tex Göteborg. Mötet beslutade att styrelsen och de olika 

kontaktpersonerna får i uppdrag att ta fram några alternativ och i god tid inför nästa möte 

presentera dem för medlemmarna.  

§ 19  Övriga frågor: Inga övriga frågor framfördes. 

§ 20  Mötet avslutades: Avgående ordförande Anki Höglund avslutade denna formella del av 

släktmötet, och nya ordförande Per Ahlander framförde allas vårt tack till Anki för hennes år i 

styrelsen. Han passade också på att hälsa oss välkomna till helgens övriga aktiviteter, som börjar med 

ett guidat besök i Domkyrkan, där vår gemensamma anfader Carl Gustaf prästvigdes år 1846. 
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Ingrid Löfholm                                                         Mathias Andersson                      Kåre Edman                        


