
 

 PROTOKOLL FÖRT VID LEVÄLÄ SLÄKTFÖRENINGS  

 ÅRSMÖTE  

  

Tid 14.05.2011 

Plats Byahemmet i Ytterjeppo 

Närv. Christer Levlin Henrik Romar  Jan-Erik Levlin  

 Louise Wikblom Siv Levlin  Ann-Mari Andersson 

 Wolmar Strengell Börje Sandberg Alf Julin 

 Leif Kronqvist 

  

§1 Mötet öppnades kl. 13.15 av Jan-Erik Levlin samt konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

 

§2 Till mötesordförande valdes Jan-Erik Levlin samt till sekreterare Christer Levlin 

 

§3 Till Protokolljusterare och rösträknare valdes Leif Kronqvist  och Siv Levlin. 

  

§4 Årsberättelse och redovisning. 

  Verksamhetsberättelsen för 2010 genomgicks och godkändes. 

  

§5 Räkenskaperna och revisionsberättelsen genomgicks och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den           period  

som redovisningen omfattade.  

 

§6 Val av verksamhetskontrollanter och suppleanter. 

 Revisorer: Katarina Lindgren och Rita Fagerholm 

 suppleanter: Ralf Nylund och Lars-Erik Nylund. 

 

§7 Val av ordförande och styrelsemedlemmar: 

 Följande styrelsemedlemmar stod i tur att avgå: 

 Ledamöterna Alf Julin, Louise Wikblom och Börje Sandberg. 

Alla blev omvalda. 

 

§8 Verksamhetsplanen för år 2012 genomgicks och godkändes. 

Den förnyade och uppdaterade hemsidan presenterades och dess utveckling diskuterades allmännt. 

C Levlin lovade börja uppdatera de existerande släktuppgifterna med inkommna tillägg och rättelser. 

Struktureringen av materialet bör dock först beslutas om. 

H Romar har öppnat gruppen ”Levälä släktförening” på Facebook som en länk att få med också yngre 

generationer i verksamheten. 

Man beslöt att presentera föreningen på Föreningens dag i Nykarleby redan nu i juni 2011. Louise 

Wikblom sköter saken. 

Släktmötesarbetsgruppen bestående av B Sandberg, Siv Levlin, A-M Andersson, W Strengell och B 

Lindvall, vilken tillsattes redan senaste år för att att planera ett stort släktmöte för alla grenar i 

Nykarleby, fortssätter med siktet inställt på sommaren 2012. Det planerade datumet är nu 15.07.2012. 

Ett villkor är dock att den nya släktboken kan bli klar till dess. 

Deadline för ny information till den nya boken är 31.01.2012. Efter det kan styrelsen besluta om hur 

man går vidare med boken och släktmötet. 

 

§9 Medlemsavgiften för 2012 fastslogs till 7€ eller 70 SKR. I övriga delar av världen 10 USD. 

Styrelsens budgetförslag genomgicks och godkändes. Budgeten finns som bilaga till protokollet. 

 

§10 Mötet avslutades kl 14.00 

 

 Jan-Erik Levlin   Christer Levlin 

 mötesordf.    mötessekr.  

 

 

Justerat: Leif Kronqvist   Siv Levlin 



BUDGET FÖR 2012 
 

 

 

Inkomster: 

- medlemsavgifter        € 2.450 

- försäljning släktböcker            € 100 

        ----------- 

          € 2.550 

 

 

Utgifter: 

- Tryckning och distribuering av medlemsbladet    € 1.350 

- Allmänna omkostnader          € 200 

- Släktforskningskostnader          € 500 

        ------------- 

          € 2.050 

 

Uppskattat överskott från verksaheten  år 2012       € 500 

 

Utvecklingen av föreningens kapital: 

 

 

Verksamhetsöverrskott 2008 ca         € 100 

 

Kapital 31.12.2008  ca       € 5.182 

 

Verksamhetsunserskott 2009 ca            € 544 

 

Kapital 31.12.2009  ca      € 4.638 

 

Verksamhetsunserskott 2010 ca      € 1.342 

 

Kapital 31.12.2010  ca      € 3.296 

 

Uppskattat verksamhetsunderskott 2011 ca    € 1.000 

 

Uppskattat kapital 31.12.2011  ca    € 2.296 

 

Uppskattat överskott 2012   ca       € 500 

 

Uppskattat kapital 31.12.2012  ca    € 2.796 

 

 


