Släktträff 2016
Föreningen Bågenholm-Håbolssläkten samlades till släktträff lördagen den 13 augusti vid
Gäserudsstugan i Håbol. Ca 40 medlemmar hade samlats för en dags samvaro och erinran om
släktens historia.
Lunch avnjöts ute på gårdstunet. Den inleddes med musik på fiol och gitarr av Christina
Ahlström och Ylva Kadin. Under lunchen kunde medlemmarna förutom att bekanta sig med
varandra även diskutera och föreslå intressanta aktiviteter för framtida träffar.
Monika Åhlund, Steneby, med engagemang i bygdens historia, höll därefter ett anförande om
de 13 ättlingarna till Catharina Bågenholm och hennes make Erik Persson, av vilka tio nådde
vuxen ålder. Catharina och Erik levde under 1700 talet. Hon beskrev levnadsförhållanden i 23 släktled med spädbarnsdöd och död i unga år på grund av sjukdomar, som idag skulle kunna
ha avvärjts med modern behandling. Många kvinnor dog vid födslar, vilket medförde omgifte
och flera barnkullar. Hon beskrev också en vanlig företeelse med kusingiften och köp och
drift av ett antal stora bondgårdar i Håbol, Ed och Steneby socknar.
Årsmöte vidtog under ledning av ordföranden Christina Ahlström. Vid genomgång av
räkenskaperna redovisades att ett fel uppstått vid redovisningen av kostnaderna för släktmötet
i årsredogörelsen för 2014 och 2015. Den redovisade kostnaden var 5.309:-, men intäkterna
vid mötet uppgick till 5.040:-, vilket medförde att nettokostnaden blev 269:-. Därmed blev
utgifterna 15.287:-, medan inkomsterna uppgick till 15.763:-.
Motion hade inkommit från Bertil Malmberg att alla medlemmar över 20 år skulle betala
medlemsavgift. Årsmötet beslöt att även medlemmar över 80 år , som hittills varit befriade
från årsavgift, skulle betala sådan. Dock skall medlemmar i åldern 20 – 22 år få 100 % rabatt
på medlemsavgiften även i fortsättningen.
För att säkerställa ekonomin i en tid då allting blir dyrare, trots ekonomernas intygande om
närmast obefintlig inflation, hade styrelsen förslag om att höja medlemsavgiften. Årsmötet
beslöt att medlemsavgiften höjs till 100:- per huvudmedlem och år. Familjemedlemskapet
behölls oförändrat till 10:- per person och år.
Informerades att styrelsen, efter ansökan, beviljat Håbols hembygdsförening ett bidrag om
10.000:- till renovering av fönster och brädforning på Gäserudstugan.
Christina Ahlström omvaldes som ordförande. Övriga styrelseledamöter och
befattningshavare framgår på annan plats på hemsidan.
Efter mötet diskuterades kontakter med Håbolssläktföreningen och framtida gemensamma
aktiviteter. Nämnda förening planerar en vandring i Håbol den 3 september, dit medlemmar ur
vår förening är välkomna.
Träffen avslutades med kaffe och tårta inne i stugan.
Gunnel Bågenholm

