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Årsstämma med Olaus Laurentii Släktförening 
 
lördagen den 2 juli 2022 på lnsjöns Teater, Vintergatan 16, lnsjön 
 
§1  Årsstämman öppnades av ordförande Hans Hellström. 
 
§2 För stämman valdes till ordförande Sven Janson och till sekreterare lnger  

Kumm. 
 

§3 Till protokollsjusterare valdes Nils Roos sch Kerstin Liss. 
 
§4 Kallelse och dagordning för stämman godkändes. 

 
§5 Styrelsens verksamhetsberättelse som varit utsänd foredrogs av Gunnel Malm 

och godkändes. 
 
§6 Den ekonomiska redogörelse som varit utsänd upplästes av Gunnel Malm och 

godkändes. Revisionsberättelsen upplästes av Sven Janson, då ingen av 
revisorerna var närvarande.  
Bilaga 1. 

 
§7 Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för det senaste 

verksamhetsåret. 
 
§8 Medlemsavgiften för 2023 fastställdes till 100 kr för familj och 50 kr för enskild 
 {oförändrat). 
 
§9 Till ordförande för ett år valdes Hans Hellström, omval. 
 
§10 Till styrelseledamöter för två år valdes Gunnel Malm och Birgitta Classon, båda  

omval och nyval av lnger Kumm. 
 
§11 Till styrelsesuppleanter för två år valdes Roger Mattsson och Kerstin Liss, båda 

nyval 
 
§12  Till revisorer för ett år valdes Göran Nordkvist och Per Dahlkvist, båda omval. 
 
§13  Till revisorssuppleant för ett år valdes Björn Källman, omval. 
 
§14  Styrelsens har inte lagt fram några förslag att ta ställning till och inga motioner 

har inkommit. 
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§15  Övriga frågor 
 

Nils Roos informerade om Gagnefs vigselböcker, födelseböcker och dödböcker 
samt rekonstruktion av byar i Gagnef. Se bilaga. De som är klara läggs ut på 
hemsidan. 
Domböcker läggs ut av Arkiv digital och Gagnefs Släktforskares hemsida, Eva 
Landberg har hjälpt oss med sökbara register, som tack fick hon senaste boken 
över Gröntuv. Bilaga 2. 
 
John Långberg informerade att han i 60 år forskat frän 1628 - 1750 års 
mantalslängder som digitaliserats, även bomärken och fäbodar mm.  
Se hemsida: Släktforskning i Dalarna (Långberg). Han har böcker och register 
med sammanställda familjebilder, som digitaliserats för Gagnefs och Leksands 
kommuner samt Rättvik och Boda. 
 
Gunnel Malm informerade att Gagnefs Hembygdsförening har 50-årsjubileum 
den 6 augusti 2022. 
 
Hans Hellström informerade om att OL:s släktregister bör uppdateras. Hans 
Backa har lovat att hjälpa till med det. Det är dock många fel i Göte Liss register 
som bör korrigeras. 
 
 

§16  Stämman avslutades och stämmans ordförande tackade de närvarande för 
visat intresse. 
 
Mötesordförande    Mötessekreterare 
 
/Sven Jansson/   /Inger Kumm/ 
 
 
 
Protokollsjusterare   Protokollsjusterare 
 
/Nils Roos/    /Kerstin Liss/ 


