
Göranssonska släktföreningens årsmöte i Sandviken, 
Sigridsgården, 2008-08-30 
 

1. Ordförande Clas Hjorth förklarade mötet öppnat 
 

2. Sittande ordförande valdes till dagens ordförande 
 

3. Sittande sekreterare, Marie Giertz, valdes att föra dagens protokoll 
 

4. Gustav Giertz valdes att justera dagens protokoll 
 

5. Dagordningen fastställdes 
 

6. Berättelser för tiden från föregående ordinarie släktmöte 
 

a. Ordföranden redogjorde för vad som har skett sedan senaste släktmötet i 
Sandviken den 19 och 20 juni, 2004. Sju släktrådsmöten har ägt rum sedan 
dess. Ett mellanliggande möte anordnades i Stockholm med ett besök på 
Armémuseum med efterföljande middag på Täby Park hotell. Ordförande 
ansåg vidare att föreningens ekonomi är god men att det är viktigt att alla 
medlemmar betalar medlemsavgifter löpande. Endast myndiga personer 
betalar.  

b. Föreningens kassör, Johan Hellgren, redogjorde för att medlemsavgifterna 
byggs upp till överskott under åren mellan mötena för att sedan används 
att subventionera släktträffarna. Mötet i Sandviken i år omsätter ungefär 
100 000 kr, vilket betyder att ca 10 000 kr finns kvar efter mötet.  

c. Föreningens revisorer, Carl-Gustaf Hjorth och Stefan Henriksson, har 
lämnat en revisionsberättelse (utdelad på mötet). Sam Clason läste upp 
revisionsberättelsen i revisorernas ställe. 

 
Tord Magnuson frågade om föreningen har diskuterat eventuellt medlemskap för livstid, 
d v s en större engångssumma. Ordförande svarade att så inte har skett. Elin Clason 
frågade om respektive betalar medlemsavgift. Ordförande svarade att så är fallet. 
 

7. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet  
 
8. Mötet valde sittande ordförande, Clas Hjorth, till ordförande för nästkommande 

valperiod enligt valberedningens förslag. Mötet valde sittande vice ordförande, 
Sam Clason, till vice ordförande för nästkommande period enligt valberedningens 
förslag. 

 
9. Mötet beslöt att rösta för valberedningens förslag på övriga ledamöter till 

släktrådet med undantag för Elisabeth Rittby.  
Henriks gren: omval av Gunilla Bergh, Marie Giertz och Eva Welin 
Johns gren: omval av Clas Hjorth, Eva Hjorth och Fredrik Hjorth 



Josefins gren: omval av Magnus Arbell och Sam Clason. Nyval av Wilhelm 
Sebardt 
Elisabeths gren: omval av Jan Krey och Johan Hellgren. Nyval av Ingrid 
Wegenius. 
 
Ordföranden tackade Elisabeth Rittby för sin tid i släktrådet. Elisabeth Rittby 
kommer även hädanefter att arbeta nära släktrådet. 

 
10. Mötet beslöt att sittande revisorer, Carl-Gustaf Hjorth och Stefan Henriksson, 

fortsätter som föreningens revisorer för nästföljande period. 
 
11. Årsavgiftens storlek från och med 2009 
Nuvarande avgift är 100 kr per år och per myndig person. Sam Clasons förslag är att 
höja avgiften till 150 kr. Skälet till detta är att vi har blivit fler på mötena, varför det 
har blivit dyrare med subventionerna. På mötet lämnade Solveig Bergh ett alternativt 
förslag om en avgift på 200 kr. Mötet beslöt 1) att höja avgiften från dagens nivå samt 
2) att efter röstningsförfarande besluta om att avgiften höjs till 150 kronor.  
 
12. Informationspunkter 
Elisabeth Rittby meddelade att hon delar ut Sigrid Göranssons minnesanteckningar, 
sammanställd av Gustav Giertz. Gustav Giertz tryckte upp ett antal exemplar och 
skänkte till släktföreningen. Böckerna delas ut till dem som vill ha under mötet.  
 
Vidare informerades om att det foto som släkten skall ta i samband med middagen på 
Hedåsen kommer att tas på samma ställe som ett familjefotografi togs 1937. 
Fotografiet fanns i stor fotokopia att beskåda under mötet. Fotot finns även på 
föreningens hemsida.  
 
Jan Krey meddelade att han låter en pärm cirkulera under dagen och morgondagen för 
att komplettera eller korrigera uppgifter i släktregistret. En av uppgifterna för 
släktföreningen är att föra bok om släktnotiser. Jan Krey ansvarar för detta. 
 
13. Ordförande avslutade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna än en gång till 

släktmötet.  
 
Vid protokollet 
 
 
Marie Giertz 
 
 
Justerat av 
 
 
Gustav Giertz 
 


