Svenska Wrangelföreningen
Ordinarie föreningsmöte i Berlin, Tyskland lördagen den 10 september 2016 för
perioden 2013 till 2015.
Mötet inleddes klockan 17.30 och avslutades klockan 17.55

Medlemmarna hälsades välkomna av ordföranden och en deltagarlista skickades
runt (se bilaga). Medlemmarna ombads att ange e-postadress, ifall detta inte
redan skett.
§ 1 Val av ordförande samt protokollförare för sammanträdet. Till
mötesordförande valdes sittande ordförande Carl Gustav Wrangel. Till
protokollförare valdes Ulla von Kunhardt.

§ 2 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst. Detta har skett, då kallelse till
föreningsmötet skickades ut senast två månader före den utsatta tiden.

§ 3 Val av justeringsmän, tillika rösträknare. Till justeringsmän och rösträknare
valdes Caroline Strömerstén och Gunnar Brink.

§ 4 Justering av röstlängd. 19 röstberättigade medlemmar är närvarande (enligt
deltagarlistan är 17 medlemmar närvarande). Endast närvarande medlemmar
som har betalt sina medlemsavgifter är röstberättigade.

§ 5 Styrelsens årsberättelse, den ekonomiska berättelsen samt
revisionsberättelsen för perioden sedan förra ordinarie föreningsmötet:
styrelsens årsberättelse och den ekonomiska berättelsen utdelades före mötet
(se bilagor).
Ordföranden gjorde en muntlig översättning av årsberättelsen och den
ekonomiska berättelsen på engelska åt Georgia och Jürgen.
Den undertecknade versionen av årsberättelsen och den ekonomiska berättelsen
finns hos ordföranden.
Muntliga kompletteringar: Föreningsmötet på Spyker var mycket trevligt och
välarrangerat. Föreningens 80-årsjubileum 2014 var välbesökt och firades på
Riddarhuset i Stockholm.
Under perioden ägde 1 styrelsemöte rum, i övrigt användes epost.
Wrangelstipendiet gick denna gång till Lian Wrangel (barn till Christina
Wrangel) som studerar till läkare vid medicinska fakulteten i Riga. Stipendiet
uppgår till 2 x 6000 kronor varav 6000 kronor utbetalats under innevarande år
och resterande 6000 kronor utbetalas nästkommande år.

Gösta Wrangel har tacksamt nog övertagit föreningens ekonomi från SEB, vilket
har medfört stora besparingar.

Svårt att ange exakt antal medlemmar. För närvarande har föreningen ca. 40
medlemmar. För att delta i aktiviteter måste man vara medlem. Avgiften betalas
för 3 år i taget. En del medlemmar betalar mer än grundavgiften.
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Medlemmarnas deltagande i aktiviteter bristfällig. Styrelsen tar gärna emot
förslag till intressanta och givande aktiviteter. Varken Johan Wrangel eller CGs
son som invalts i styrelsen deltog i Berlin. Situationen bör analyseras.
Nästa ordinarie möte äger rum i Sverige 2019.
Hooks Herrgård utanför Jönköping är på förslag. Andra förslag välkomnas av
styrelsen.

De nya medlemmarna välkomnades: Caroline med barn och Christina Mehan
Lång med make.

Kontakt med tyska Wrangelföreningens ordförande Cornelia Wrangel med
inbjudan till mötet i Berlin. Deras vice ordförande kom. Kontaktförsöken
kommer att fortsätta, då det bara finns ett fåtal Wranglar i världen. Tyska
Wrangelföreningen har inbjudits till deltagande i deras Alaskaresa som ska gå i
upptäcktsresanden Wrangels spår och kostar ca 7000 euro plus resa.

Ekonomisk berättelse: årets resultat ca. 30 000 kronor, eget kapital 1,1 miljoner
kronor. (marknadsvärdet uppgick till 1,4 miljoner 2016-06-30). Pengarna är
placerade i aktiefonder i SEBs kapitalförvaltning samt i en utlandsstiftelsefond
och en inlandsstiftelsefond. Värdet har sjunkit något.
Det kommer bli nödvändigt att sälja en del placeringar då årets resa med buss,
hotell och middag i Berlin samt 80-årsjubileet 2014 ej var billiga.

Revisionsberättelse: Revisionen utfördes av Otto Wrangel von Brehmer och
Agneta von Sieg. Agneta förklarade att revisorerna inte hade några invändningar.
Revisorerna rekommenderar godkännande av den ekonomiska berättelsen och
ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 6 Beslut om ansvarsfrihet för perioden sedan förra mötet: mötet beslöt om
ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 7 Val av ordförande och övriga styrelseledamöter till nästa föreningsmöte:
Ordföranden föreslog omval. Mötet fattade beslut om omval samt om val av
Magnus von Stapelmohr till sekreterare, då han i praktiken fungerar som sådan,
utöver uppgiften som webmaster.
Styrelsen bör enligt CG få i uppdrag att aktivt leta efter efterträdare till dagens
styrelseledamöter inför valet 2019. Tillsättande av en valberedning? Viktigt att
ett genomarbetat val då genomförs.
Christer: Fredrik och Johan är två yngre ledamöter i styrelsen.

Förslag gjordes att Magnus ska införa en spalt på hemsidan, där förslag kan
göras.

§ 8 Val av två revisorer samt en suppleant: omval av Otto Wrangel von Brehmer
och Agneta von Sieg.
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§ 9 Fastställande av årsavgifter: beslöts att medlemsavgiften ska vara
oförändrad.

§ 10 Övriga frågor: inga övriga frågor har inkommit. Middagen äger rum klockan
19.30.
Ordförande förklarade mötet avslutat.
____________________________
Ulla v. Kunhardt
Protokollförare
Justeras

__________________________
Caroline Strömersten

_________________________
Gunnar Brinck
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