JÄMTLANDS FÄLTARTILLERI

Östersund den 18 december 2010

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTET
LÖRDAGEN DEN 18 DECEMBER 2010
Plats:
Fäbodstugan i Talldungen.
Närvarande: Klas Källsved, Erik Olofsson, Kari Lawe, Tim Haraldsson, Per-Lennart Lindgren,
Anders Wasell, Anita Källsved, Cecilia Sköldqvist, Adrian Rosenlund, Torbjörn
Sköldqvist, Jesper Sjöström och Gro Olsen.
§ 1 Årsmötets öppnande
Herr ordförande hälsade samtliga närvarande välkomna till Fäbodstugan och öppnade årsmötet
2010 kl. 15:51.
§ 2 Val för årsmötet
Årsmötet valde Torbjörn Sköldqvist till ordförande för mötet och Gro Olsen till sekreterare för
mötet.
§ 3 Justering av röstlängd
12 röstberättigade medlemmar var närvarande.
§ 4 Föredragningslistan
Gro Olsen presenterade föredragningslistan för årsmötet som därefter godkändes.
§ 5 Val av tvenne justeringsmän tillika rösträknare
Årsmötet valde Jesper Sjöström och Cecilia Sköldqvist.
§ 6 Årsmötets behöriga kallande
Årsmötet fann sig behörigt kallade enligt föreningens stadgar.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse
Gro Olsen presenterade förslag till verksamhetsberättelse för året. Kompletteringar gjordes och
därefter godkändes föreningens verksamhetsberättelse.
§ 8 Styrelsens kassaberättelse
Föreningens kassaberättelse redovisades av Kassören Anita Källsved, kassaberättelsen
godkändes.
§ 9 Revisorernas berättelse
Föreningens revisorer var ej närvarande vid årsmötet. Ordf. Torbjörn Sköldqvist redovisade
revisorernas berättelse. Revisorerna föreslår årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet
för verksamhetsåret. Revisorernas berättelse lades till handlingarna.
§ 10 Förslag till utgifts- och inkomststat
Ingen budget antogs. Överskott från verksamhetsåret förs till verksamheten.
§ 11 Ansvarsfrihet för avgående styrelse och tjänstemän
Årsmötet beslutade att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
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§ 12 Propositioner från styrelsen
Årsmöte 2011 beslutades att hållas den 10 december kl. 13:00, traditionsenligt i Fäbodstugan
Talldungen, Östersund.
§ 13 Motioner från medlemmar
Inför årsmötet har det inte inkommit några motioner från medlemmar.
§ 14 Val för verksamhetsåret 2009-2010
Valberedningen representerades av Adrian Hudson som presenterade valberedningens förslag
för val till kommande verksamhetsår. Årsmötets resultat av genomfört val presenteras här:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Suppleant 1:
Suppleant 2:

Tornbjörn Sköldqvist, omval
Patrik Andersson, nyval
Mikael Andersson, omval
Gro Olsen, nyval
Klas Källsved, omval
Tim Haraldsson, omval
Cecilia Sköldqvist, omval

Valdes ovanstående enhälligt.
I enlighet med föreningens stadgar, kapitel VII Föreningsstyrelsen tecknas föreningens firma av
ordförande, sekreteraren, kassören var för sig. (Ordf. och kassör vad avser
räkenskapshandlingar.)
Årsmötet vill med detta tacka avgående kassör Anita Källsved för förtjänstfullt arbete under två
år. Samtidigt önskas också Patrik Andersson välkommen till styrelsen som vice ordförande.
§ 15 Val av föreningsrevisorer
Revisor1: Bengt Carlsson, omval
Revisor2: vakant, Styrelsen äger ansvar att tillsätta posten så snart som möjligt
§ 16 Val av valberedning
Jack Rönnström (sammankallande), omval
Adrian Rosenlund, omval
Johanna Kardin, omval
§ 17 Val av tjänstemän enligt tilläggsprotokoll till stadgarna
I enlighet med beslut vid årsmöte 2009 valdes inte några tjänstemän för kommande verksamhets
år. Verksamheten drivs i form av föreningsmöten där nödvändiga beslut fattas samt
Arbetsgrupper för mer omfattande verksamhet.
§ 18 Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgift för kommande verksamhetsår är oförändrad.
Aktiva medlemmar 100 kr
Familjemedlemmar 20 kr
Stödmedlemmar: 100 kr
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§ 19 Övriga frågor
Kari Lawe: Information om pågående forskningsprojekt kring Emil Fick, den förste
gymnastikofficeren, tjänstgjorde vid A4 1893-1896 för att därefter tjänstgöra vid A6.
§ 20 Årsmötets avslutande
Herr Ordförande tackade för visat intresse och avslutade årsmötet kl 17:05
Vid protokollet:

Gro Olsen
Mötessekreterare

Torbjörn Sköldqvist
Mötes- och föreningsordförande

Justeras:

Jesper Sjöström

Cecilia Sköldqvist

Sammankomst med anledning av JFA Årsmöte 2010
JFA årsmöte innebär inte enbart årsmötesförhandlingar. Det är samtidigt en möjlighet till trivsam
samvaro och att avnjuta den traditionsenliga jultallriken, som vanligt med alldeles för mycket mat.
Årets jultallrik hade ordnats av herr ordförande med söt fru, från Grändens Deli, Östersund.
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