
Årsmötet 2004. 
 
Detta genomfördes den 14 augusti. Vädret var soligt och fint denna vädervanskliga sommar. Det 
har faktiskt varit bra väder alla släktmötesgånger som jag kan minnas. Mötet inleddes med ett 
kaffebord som de ca 40 deltagarna  kunde avnjuta inne i Gäserudstugans gammalcharmiga 
atmosfär, eller på det soliga gårdstunet. Gäserudstugan hålls i bra skick av ägaren Håbols 
Hembygdsförening och är öppen för turister under sommarhalvåret. Stugan inger en speciell 
atmosfär, som för tankarna bakåt till levnadsförhållanden under tidigare århundraden.  
 
När kaffet avnjutits genomförde bröderna Sven och Börje Holgersson en uppskattad 
underhållning. Sven deklamerade dikter och berättade historier som den landsbygdsskådespelare 
han är. Börje kompletterade berättelserna på fiol, samt framförde andras och egna fiollåtar. En 
tipspromenad runt gårdstunet genomfördes som innehöll frågor om släkthistoria.  
 
Vid årsmötet: 

• Omvaldes föreningens funktionärer (se senaste årsberättelse och styrelsen på denna 
hemsida)   

• Beslöts att medlemsavgifterna skulle vara oförändrade åren 2005 och 2006. Medlemskap 
• Beslöts att avsätta 5000 kronor ur släktfonden till priser i uppsatstävling  
• Tidpunkten för årsmötet diskuterades. De närvarandes åsikt var att augusti var den bästa 

tiden. Så se fram emot mitten av augusti år 2006.   
• Framkom önskemål om att kunna erhålla tidigare årsberättelser. Begränsat antal kan 

erhållas från föreningens ordf. Artiklar från årsskriften kommer succesivt att läggas ut på 
hemsidan.  

• Diskuterades föreningens verksamhet och mål. Här framkom ett antal synpunkter;  Att 
samla medlemmarna till trevlig samvaro. Att dokumentation om släktgrenar kunde göras. 
Hemsidan kan utnyttjas att införa skrivna alster  och bilder som också medlemmar kan 
skicka in. Att ”tala i nutid”, vilket innebär att medlemmar skickar in material. Att få 
kontktpersoner till olika släktgrenar. Att det om möjligt görs ett medlemsutskick årligen.  

• Framfördes att en del gamla släktgravvårdar på Håbols kyrkogård håller på att förfalla så 
att det är svårt att urskilja vad som är skrivet på stenarna. Det är området med ”Höge 
kils” gravvårdar vid ingången till Håbols kyrka som avses. Styrelsen fick i uppdrag att 
undersöka vilka gravstenar som kan komma ifråga för ev. restaurering, eftersom 
föreningen generellt inte kan åta sig skötsel av gravvårdar.  

 
Vid släktmötet märktes dels en förnyelse och dels en föryngring av deltagare, vilket är mycket 
glädjande. Samtidigt som alla uttryckte att det var ett trevligt och givande möte. 
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