
 

 PROTOKOLL FÖRT VID LEVÄLÄ SLÄKTFÖRENINGS  

 STYRELSEMÖTE  

  

Tid 07.05.2006 

Plats Byahemmet i Ytterjeppo 

Närv. Jan-Erik Levlin 

 Christer Levlin 

 Henrik Romar  

 Helge Bergman 

 Gun Inborr 

 Ann-Mari Andersson 

 Tuomo Härkönen 

 Helena Kronqvist 

 Olof Löw 

  

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

  

§2 Verksamhetsberättelsen för 2005 genomgicks och godkändes. 

 

§3 Räkenskaperna och revisionsberättelsen genomgicks och godkändes.  

  

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

 ledamöterna Helena Kronqvist, Christer levlin och Tuomo Härkönen. 

 Helena Kronqvist undanbad sig omval, och föreslog i stället sin son Leif Kronqvist  

De övriga föreslås bli omvalda. 

 

§5 Budgetförslaget för 2007 genomgicks och godkändes.  

 Förslaget finns bifogat som bilaga till protokollet.  

  

§6 Verksamhetsplanen för 2007.  

Verksamhetsplanen för år 2007 genomgicks och godkändes. 

 

§7 Val av styrelsefunktionärer för år 2007:  

 

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

 

§8 Övriga ärenden: 

Diskuterades hur man skall gå till väga med numreringen av de nya tabeller som 

tillkommer tack vare att det kommer in nyta generationer i böckerna. Efter en viss 

diskussion beslöts att följa nuvarande modell genom att sätta till en siffra för följande 

generation. T.ex. barn i tabell E30 får som eget nummer E301 resp E302 o.s.v. Vi kan 

bara hoppas att det inte förekommer många familjer med mera än 9 barn. 

Boklagret: 

Boklagret har inventerats och innehåller följande antal: 

Del 1 ( gamla )    8 

Del 1 ( nya uppl ) 270 

Del 1.2  180 

Del 2  167 

Del 3.1 Bärs  240 

Del 4  272 

Levelius    56 

 

Styrelsen beslöt föreslå för årsmötet en försäljningskampanj: 



En serie omfattande ett exemplar av varje bok för 50€ + porto, eller en enskild bok för 15 

€. 

 

Sekreteraren ser också till att det kommer ett ”referat” av årsmötet i Jakobstads Tidning 

och Vasabladet, och att de innehåller information om bokförsäljningen. 

 

 

§9 Mötet avslutades kl. 13.00.  

  

 

 

 

 

 Jan-Erik Levlin  Christer Levlin 

  mötesordf.   mötessekr.  



BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2007 

 

 

 

Inkomster: 

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

- försäljning släktböcker  6 st á € 25            € 150 

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

             € 2.110 

 

 

Utgifter: 

- Tryckning och distribuering av medlemsbladet    € 1.150 

- Allmänna omkostnader          € 165 

- ADB kostnader           € 260 

- Släktforskningskostnader          € 675 

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

          € 2.250 

 

Uppskattat underskott från verksaheten  år 2007        € 140 

 

Utvecklingen av föreningens kapital: 

 

 

Kapital 31.12.2003    i Finland   € 3.627 

      i Sverige   €    231 

          € 3.858 

 

Kapital 31.12.2004    i Finland   € 3.624 

      i Sverige   €    235 

           € 3.859 

 

Kapital 31.12.2005    i Finland   € 4.191 

      i Sverige   €    120 

          € 4.311 

 

Uppskattat verksamhetsunserskott 2006 ca       € 580 

 

Uppskattat Kapital 31.12.2006  ca    € 3.731 

 

Uppskattat verksamhetsunserskott 2007 ca       € 140 

 

Uppskattat Kapital 31.12.2007  ca    € 3.591 

 

 


