Årsmötet 2008.
Detta genomfördes den 2 augusti. Släktdagen inleddes med en lunchbuffé som de drygt 60
besökarna lät sig väl smaka av. Under eftermiddagen serverades kaffe med jubileumstårta. Det
var 60 år sedan föreningen bildades, den 22 augusti 1948. Måltiderna kunde avnjutas inne i
Gäserudstugans gammalcharmiga atmosfär, eller ute på gårdstunet. Gäserudstugan hålls i bra
skick av ägaren Håbols Hembygdsförening. Stugan inger en speciell atmosfär, som för tankarna
bakåt till levnadsförhållanden under tidigare århundraden.
Övriga programpunkter under dagen: Sten Markendahl, bördig från Steneby och boende i
Tanumshede kåserade om Dalsland. Olof Bågenholm berättade om livet under tre århundraden i
Gäserudstugan. Christina Ahlström och Elisabeth Michaelsen underhöll med fiol samt sjöngs
Dalslandssången unisont.
Vid årsmötet:
• Valdes föreningens funktionärer. En styrelseledamot nyvaldes efter en avsägelse.
Revisorerna sedan många år Sigrid Gustavsson och Inga-Britt Nilsson hade undanbett sig
omval och avtackades. Valberedningen omvaldes och i programkommittén gjordes ett
nyval efter en avsägelse. Föreningsfunktionärernas namn finns på hemsidan under
Föreningen och Styrelsen.
• Beslöts att höja medlemsavgiften till 75:-/år för åren 2009 och 2010. Medlemsavgiften
har varit oförändrad under många år. Höjningen motiveras av att inkomster och utgifter
måste vara i balans. För familjemedlemmar är avgiften oförändrad 10:-/år och
familjemedlem. Medlemskap
• I den uppsatstävling som föreningen utlyst hade Isabella Lyhagen inkommit med en
artikel ”Upptäck din spännande historia”, vilken publicerades i årsskriften 2007 – 2008.
För detta honorerades Isabella med 500:-. Årsmötet beslöt att tävlingen skall ”ligga
kvar”. Förhoppningsvis kommer det in bidrag från yngre medlemmar. Så fatta pennan
eller tangentbordet och skriv.
• Vid årsmötet 2004 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. En
inventering har utförts av Asta Lidén. Årsmötet beslöt 2006 dels att diskutera detta med
Håbolssläktföreningen samt att färdigställa inventeringen och ta fram preciserade
kostnader samt dels att 8.000:- ur släktfonden får disponeras för ändamålet. Årsmötet
2006 ställde sig också bakom styrelsens policy angående gravvårdar: ”Det är i första
hand de efterkommandes ansvar att sörja för att gravvårdar hålls i skick. Gamla
gravvårdar över ”stamföräldrar” kan komma ifråga för föreningens engagemang. Detta
får prövas från fall till fall”.
Vid årsmötet 2008 redogjorde Ordföranden i Håbolssläktföreningen, Aud Odsbu för den
utredning bl.a. dokumentation över gravarna och gravrättsinnehavare som Åke Ling i
Håbolssläktföreningen utfört och eventuella kostnader.
• Tidigare har beslutats att styrelsen får fortsätta med informella kontakter med
Håbolssläktföreningen och arbeta för att diskutera om och hur föreningarna kan
samverka. Under 2007 kom ett möte till stånd mellan de båda styrelserna. Bl.a. enades
man om samverkan kring ovan nämnda gravvårdar på Håbols kyrkogård.
Styrelsen hade föreslagit att en diskussion om samarbetet med Håbolssläktföreningen tas
upp på årsmötet 2008. Det framkom under diskussionen att det kan vara lite underligt att
det finns två föreningar. Det bör arbetas för att det blir en förening.
Årsmötet beslöt att styrelsen får fortsätta att utveckla samarbetet med
Håbolssläktförening samt att arbeta för en sammanslagning mellan de båda föreningarna.
Vid årsmötet deltog – efter inbjudan - ordförande, vice ordförande samt kassören i
Håbolssläktföreningen.
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