Närvarande vid årsmötet i Tyskland 2002
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Carl Gustaf Wrangel
Gösta Wrangel
Kristina Wrangel
Anna-Stina Wrangel
Helena(Ozols)Ott
Kerstin Malmström
Otto Malmström
Margareta Wrangel-Harding
Magnus von Stapelmohr
Märtha von Stapelmohr
Christer Wrangel
Agneta von Sieg
Catharina von Rundstedt

§ Till ordförande att leda förhandlingarna utsågs C G Wrangel.
§ Till sekreterare vid mötet utsågs Helena Ott.
§ Genomgång av årsberättelsen
Vilande beslut om 10.000 SEK till Domkyrkan i Tallin eftersom det inte var klart hur
pengarna skulle användas och av vem dom skulle förvaltas. Information om att det finns
årliga stipendier ifrån Wrangelsföreningen, som kann sökas, ska spridas bland
föreningsmedlemmarna.Under den gångna 3-års perioden har stipendiet delats ut 2
gånger. 1 gång med 12000 kr till Christina Lång och 1 gång till med 6000 kr till samma
sökande. Ett syfte inom föreningen borde vara att attrahera flera unga medlemmar inom
ätten Wrangel att engagera sig inom föreningen. Det betalas ut 1500.—SEK som
bidrag/subvention till familjedagsdeltagarna 2002-08-29
§ Genomgång av ekonomiska berättelsen av Gösta Wrangel
Sammanställning över föreningens samlade tillgångar visar per 2002-07-17 på ett
marknadsvärde om 1 075 983 kr .Vid senaste årsskifte var det bokförda egna kapitalet 1
187 915 kr varav 159 509 kr såsom fritt disponibelt kapital.
Intäkter och kostnader under de 3 åren har varit
År

Intäkter

Kostnader

Resultat

1999

48443

63715

-15272

2000

36568

11967

+ 24601

2001

48582

23749

+ 24 833

Eftersom handlingarna rörande de ekonomiska uppgifterna försenats pga diverse
omständigheter har sammanställning över resultat- och balansräkning ej kunnat göras.
Ej heller har fullständig revision kunnat göras beroende på frågor från revisorerna som
ej kunnat utredas. Möjlighet av insyn i balansräkningen efter mötet för den som vill.

InläggOtto Malmström:
På resultatsräkningen ser man vad som har hänt under året eftersom vi är
deklarationsskyldiga måste den göras. Det saknar han i redovisningen ger förslag om att
det ska skickas ut ett brev varje år om vad som har hänt under föregående år.
§ Revisionsberättelsen
Revisorerna har i princip tillstyrkt ansvarsfrihet men vill att styrelsen utreder Erik
Wrangels resekostnader i samband med det internationella Wrangelsmötet i Tallinn
1999 innan revisionsberättelsen undertecknas.
§ Ansvarsfrihet beviljas
§ Val av styrelse
Förslag om ordförande:
C.G. Wrangel blir vald till nästa möte.Förslag av ledarmöter:
Helena Ott, Gösta Wrangel, Christina Wrangel och Kerstin Malmström blir valda till
nästa möte
Förslag av suppleanter:
Agneta von Sieg, Anna Stina Wrangel blir valda till nästa möte
Revisorer:
Otto Wrangel, Christina Lång Suppleant: Otto Malmström blir valda till nästa möte
§ Fastställande av årsavgiften f.o.m. år 2003
Familjeavgift 200 SEK (samma hemadress)
Enskild medlem 150 SEK
Inbetalas på Bankgiro: 5763-8546
§ Övriga frågor
Nästa familjemöte äger rum år 2004 i Stockholm p.g.a 70åriga föreningsjubileet.
Följande programföslag har uppkommit:
Fredag:
Golfturnering. Förslag på golfbanor inväntas
Lördag
Ev. båtresa till t.ex. Gripsholm. Middag på Riddarhuset (redan bokat av Johan Wrangel)
Söndag:
ev.Wasamuseet. Hemresa
Budget som står till förfogande: ca. 150.000 SEK

§ Frågor / Inlägg / Förslag
Magnus von Stapelmohr:
Det finns ett allmänt informationsbehov. Kommer upp med ett förslag om en
föreningshemsida på internet.
C.G.´s svar:
Revidera adresslistan genom sekreteraren och huvudmännen förslag om hemsida:
Samråd Magnus von Stapelmohr och Helena Ott
Vidare dök följande frågor upp:
• Till vilket led får man vara medlem?
• Vem får vara medlem allmänt
• Kan/ska stadgan stå på hemsidan
Till kallelsen skall bifogas verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkning, samt
revisions- och årsberättelsen.
§ Tack
Kerstin Malmström framförde hälsningar från Nikolai och Irina Kosnin som frambar sitt
tack för gåvan.

§ Slut på mötet

