
 

 

 PROTOKOLL FÖRT VID LEVÄLÄ SLÄKTFÖRENINGS  

 STYRELSEMÖTE  

  

Tid 06.05.2001 

Plats Byahemmet I Ytterjeppo 

Närv. Jan-Erik Levlin 

 Helge Bergman 

 Christer Levlin 

 Henrik Romar  

 Helena Kronqvist 

 Gun Inborr 

 Ann-Mari Andersson 

  

  

§1 Mötet öppnades kl. 12.00 av Jan-Erik Levlin 

  

§2 Verksamhetsberättelsen för 2000 genomgicks och godkändes. 

 

§3 Räkenskaperna och revisionsberättelsen genomgicks och godkändes.  

  

§4 Förberedelser för val av ordförande och tre styrelsemedlemmar: I tur att avgå var 

 Ann-Mari Andersson, Henrik Romar och Leo Hedenstam. 

 Alla föreslås bli omvalda. 

 

§5 Budgetförslaget för 2001 genomgicks och godkändes.  

 Förslaget finns bifogat som bilaga till protokollet.  

  

§6 Verksamhetsplanen för 2002.  

Verksamhetsplanen för år 2002 genomgicks och godkändes. 

 

§7 Val av styrelsefunktionärer för år 2001:  

 

 Till viceordförande valdes H Bergman, till kassör G Inborr och till sekreterare C Levlin.  

 

§8 Övriga ärenden: 

 Konstaterades att alla hittills utgivna släktböcker finns i elektronisk form. H. 

Romar får som uppgift att överföra allt till CD. Dessa kan sedan kopieras och 

säljas till intresserade för 50 mk / 10€ per styck. 

 Pär-Erik "sorterar" sitt arkiv för att det skall vara mera "tillgängligt" för 

kommande forskare. 

 Följande bok, som behandlar K – linjen, utkommer nästa år. Pär-Erik sköter 

tryckningen och föreningen löser därefter in boken. 

 Pär-Erik förser Gun Inborr med medlemslistor och hon prickar från bankens listor 

av de medlemmar som betalt sin medlemsavgift 

  

§9 Mötet avslutades kl. 13.00.  

  

  

   

  

 Jan-Erik Levlin  Christer Levlin 

  mötesordf.   mötessekr.  



BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2002 

 

 

 

Inkomster: 

- 800 medlemsavgifter á € 4  (70% bet)        € 2.240 

- räntor             € 2 

- försäljning släktböcker  25 st á € 25            € 625 

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

             € 2.867 

 

 

Utgifter: 

- Tryckning och distribuering av medlemsbladet    € 1.350 

- Allmänna omkostnader            € 85 

- ADB kostnader           € 675 

- Släktforskningskostnader          € 675 

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

          € 2.785 

 

Uppskattat överskott från verksaheten  år 2002         € 80 

 

 

Utvecklingen av föreningens kapital: 

 

 

Kapital 31.12.2001    ca    € 3.380 

 

Verksamhetsöverskott 2002   ca         € 80 

 

Kapital 31.12.2002    ca    € 3.460 

 

 


