
 

 

 PROTOKOLL FÖRT VID LEVÄLÄ SLÄKTFÖRENINGS  

 STYRELSEMÖTE  

  

Tid 18.05.2003 

Plats Byahemmet i Ytterjeppo 

Närv. Jan-Erik Levlin 

 Christer Levlin 

 Henrik Romar  

 Helena Kronqvist 

 Gun Inborr 

 Ann-Mari Andersson 

  

  

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

  

§2 Verksamhetsberättelsen för 2002 genomgicks och godkändes. 

 

§3 Räkenskaperna och revisionsberättelsen genomgicks och godkändes.  

  

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

 ordf. Jan-Erik Levlin 

 ledamöterna Helena Kronqvist, Christer Levlin och Matti Keravuo. 

 Alla föreslås bli omvalda förutom Matti Keravuo som undanbett sig omval. I hans ställe 

föreslår styrelsen Tuomo Härkönen ( B -linjen ) 

 

§5 Budgetförslaget för 2004 genomgicks och godkändes.  

 Förslaget finns bifogat som bilaga till protokollet.  

  

§6 Verksamhetsplanen för 2004.  

Verksamhetsplanen för år 2004 genomgicks och godkändes. 

 

§7 Val av styrelsefunktionärer för år 2003:  

 

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

 

§8 Övriga ärenden: 

 Tanken på att bygga upp en Web sida ( trespråkig ) för att få bättre kontakt 

med eventuella nya medlemmar och för att få information om föreningen 

lättare tillgänglig diskuterades. Henrik Romar och Christer Levlin fick i 

uppdrag att utredea den  ekonomiska sidan av saken och att inkomma med ett 

förslag före ugånen av augusti detta år. 

 

§9 Mötet avslutades kl. 13.00.  

  

  

   

  

 Jan-Erik Levlin  Christer Levlin 

  mötesordf.   mötessekr.  



BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2004 

 

 

Inkomster: 

- 700 medlemsavgifter á € 4  (70% bet)        € 1.960 

- försäljning släktböcker  6 st á € 25            € 150 

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

             € 2.110 

 

 

Utgifter: 

- Tryckning och distribuering av medlemsbladet    € 1.350 

- Allmänna omkostnader            € 65 

- ADB kostnader           € 600 

- Släktforskningskostnader          € 675 

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

          € 2.690 

 

Uppskattat underskott från verksaheten  år 2004        € 580 

 

 

Utvecklingen av föreningens kapital: 

 

 

Kapital 31.12.2001    ca    € 3.640 

 

Verksamhetsöverskott 2002   ca       € 208 

 

Kapital 31.12.2002    ca    € 3.860 

 

Uppskattat verksamhetsöverskott 2003 ca         € 80 

 

Uppskattat Kapital 31.12.2003  ca    € 3.940 

 

Uppskattat verksamhetsunserskott 2004 ca       € 580 

 

Uppskattat Kapital 31.12.2004  ca    € 3.360 

 

 

 


