JÄMTLANDS FÄLTARTILLERI

Östersund den 15 december 2012

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTET
LÖRDAGEN DEN 15 DECEMBER 2012
Plats:
Fäbodstugan i Talldungen.
Närvarande:
Hr ordf. Torbjörn Sköldqvist, hr v.ordf. Patrik Andersson, hr sekr. Mikael Andersson, frk kassör
Gro Olsen, Lisbet Edlund, Jack Rönström, Göran Westerlund, Stefan Wölker, Anders Wasell,
Per-Lennart Lindgren, Klas Källsved, Thim Haraldsson, Henric Tungstström, Kari Lawe och
Eric Olofsson och Rasmus Österberg.
Gäster: (utan rösträtt)
Lars Lundén, Mathias Norrå och Ove Wahlgren ur Gästrike militärhistoriska förening, GMF.
Ove tillika riksförbundskassör, samt kapten Bernth Ohlsson, f.d. F 4 – föredragshållare.
Sammankomsten började kl.13:14 med föredrag med kapten Bernth Ohlsson f.d. F 4 om den
frivilliga flygflottiljen F 19 i Finland under vinterkriget och löjtnant Per Sterner från F 4, som
blev sovjetisk krigsfånge och sedan dubbelagent. GMF:s medlemmar ankom 13:47.
Efter föredraget, som varade i lite över en timme, och efer vilket hr ordf framförde tack till
föredragshållaren, vidtog intagande av den sedvanliga jultallriken. Bernth kunde glädjande nog
kvarstanna under hela årsmötet.
§ 1 Årsmötets öppnande
Herr ordförande hälsade samtliga närvarande välkomna till Fäbodstugan och öppnade årsmötet
2012 kl. 16.03.
§ 2 Val för årsmötet
Årsmötet valde Torbjörn Sköldqvist till ordförande för mötet och Mikael Andersson till
sekreterare för mötet.
§ 3 Justering av röstlängd
16 röstberättigade medlemmar var närvarande.
§ 4 Föredragningslistan
Mikael Andersson presenterade föredragningslistan för årsmötet som därefter godkändes.
§ 5 Val av tvenne justeringsmän tillika rösträknare
Årsmötet valde Patrik Andersson och Eric Olofsson.
§ 6 Årsmötets behöriga kallande
Årsmötet fann sig behörigt kallade enligt föreningens stadgar.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse
Mikael Andersson presenterade förslaget till verksamhetsberättelse som efter kompletteringar
godkändes.
Presentationen skedde med stöd av förbundets stordiaprojektor och uppkoppling mot
internet till verksamhetsberättelsen som arbetats fram som ett elektroniskt dokument på Googles
s.k. ”moln-lösning” – för första gången.
§ 8 Styrelsens kassaberättelse
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Föreningens kassaberättelse redovisades av kassören Gro Olsen, kassaberättelsen godkändes.
Årets resultat är -18 551:25 kr, vilket återspeglar den omfattande anskaffningen och
verksamheten.
§ 9 Revisorernas berättelse
Föreningens revisorer var ej närvarande vid årsmötet. Kassör Gro Olsen redovisade
revisionsberättelsen. Revisorerna föreslår årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för
verksamhetsåret. Revisorernas berättelse lades till handlingarna.
§ 10 Förslag till utgifts- och inkomststat
I likhet med tidigare år antogs ingen utgifts- och inkomststat (budget).
§ 11 Ansvarsfrihet för avgående styrelse och tjänstemän
Årsmötet beslutade att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
§ 12 Propositioner från styrelsen
Årsmöte 2013 beslutades att hållas den 14 december kl. 13:00, traditionsenligt i Fäbodstugan
Talldungen, Östersund.
§ 13 Motioner från medlemmar
Kristoffer Löfblad föreslog att hemsidan skall ses över och omarbetas.
Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget.
§ 14 Val för verksamhetsåret 2012-2013
Valberedningen representerades av Jack Rönström 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:

Torbjörn Sköldqvist, Frösön
Patrik Andersson, Lugnvik (Hara)
Mikael Andersson, Lit
Gro Olsen, Öckerö
Klas Källsved, Östersund
Tim Haraldsson, Undersåker
Cecilia Sköldqvist, Frösön

omval
omval
omval
omval
omval
omval
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.)
§ 15 Val av föreningsrevisorer
Revisor1: Bengt Carlsson, Brunflo
Revisor2: Jonas Karlsson, Öckerö
Revisorssuppleant 1: Gunilla Nilsson Edler Nälden
Revisorssuppleant 2: Henric Tungström, Östersund

omval
omval
omval
omval

§ 16 Val av valberedning
Jack Rönström, Matfors (omval) sammankallande, Adrian Rosenlund Hudson, Krokom (omval)
och Jesper Sjöström, Östersund (omval).
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§ 17 Val av tjänstemän enligt tilläggsprotokoll till stadgarna
I enlighet med beslut vid årsmötena 2009, 2010 och 2011 valdes inte några tjänstemän för
kommande verksamhets år. Verksamheten drivs i form av föreningsmöten där nödvändiga beslut
fattas samt arbetsgrupper (AG) för mer omfattande verksamhet.
§ 18 Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgift för kommande verksamhetsår 2012-13 är oförändrad.
Aktiva medlemmar:
Familjemedlemmar:
Stödmedlemmar:

100 kr
20 kr
100 kr

§ 19 Övriga frågor
19.1. Nya Teknikland
Diskuterades frågan om eventuellt delägarskap i det nya driftsbolaget för Teknikland.
Beslutade årsmötet att uppdraga åt styrelsen att fortsätta arbetet med att undersöka
förutsättningarna för ett delägarskap i det nya driftsbolaget.
19.2. Föreningsmöte nr. 1/2013
Beslutades att det första föreningsmötet äger rum tisdagen den 8 januari 2013 kl.18:00 i
Fäbodstugan.
§ 20 Årsmötets avslutande
Herr Ordförande tackade för visat intresse och avslutade årsmötet kl 17:29.
Vid protokollet:

Mikael Andersson
Mötes- och föreningssekreterare

Torbjörn Sköldqvist
Mötes- och föreningsordförande

Justeras:

Patric Andersson

Eric Olofsson

Sammankomst med anledning av JFA Årsmöte 2012
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 från Grändens Deli, Östersund också det nu en tradition. Förutom
föredraget som ovan anförts, det första vid ett årsmöte, visades bilder från det gångna året från fr.a.
föreningens Facebookgrupp. Kari Lawe hade med sig och berättade initierat om den sadel, som Bertil
Olsson inköpt, det visade sig vara en karolinsk sadel som Bertil hade lyckats hitta till ett mycket förmånligt
pris.

JFA 1993 23/1 2013
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