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KamraToff Årsmöte 2018
Dag:
Tid:
Plats:

Måndag, 2017-05-07.
15.00 ~ 17.00.
Villingsberg.

1. Mötets öppnande
PG Persson hälsade samtliga välkomna till KamraToff 21:a årsmöte och öppnade mötet.
Mötet inleddes med att hedra bortgångna medlemmar med en tyst minut (bilaga1).
2. Mötets behöriga utlysning
Mötet befanns vara behörigen utlyst.
3. Behandling av fullmakter
Inga fullmakter fanns att behandla.
4. Fastställande av dagordning och deltagarförteckning
Dagordningen fastställdes. Deltagarförteckning upprättades (bilaga 2).
60 st. medlemmar deltog på årsmötet.
5. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes PG Persson, förutom för § 10 där Harry Johansson inträder som
mötesordförande.
6. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Carl Hallenborg.
7. Val av två justerare tillika rösträknare
Till justerare och tillika rösträknare valdes Niklas Jörnsby och Kjell-Erik Lindgren.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslut för det gångna året
Verksamhetsberättelsen var publicerad i vårnumret av KamraTnytt och föredrogs därav
kortfattat. Verksamhetsberättelsen lades därefter till handlingarna (bilaga 3).
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Bokslutet presenterades av kassören. (Inköp av profilprylar till föreningen belastade bokslutet
för 2017.) Underlaget lades sedan till handlingarna (bilaga 4).
Medlemsantalet var för dagen 510 varav 81 stycken nyutexaminerade Specialistofficerare,
vilka inbjudits till två års provmedlemskap i samband med sin examen respektive år.
9. Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av revisorssuppleant Clas-Göran Paulsson.
Revisorerna föreslog att resultat- och balansräkningen skulle fastställas samt att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017-01-01--12-31 (bilaga 5).
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
11. Val av föreningsordförande för det kommande verksamhetsåret
Torgny Henryson valdes som föreningsordförande.
12. Val av styrelseordförande för det kommande verksamhetsåret
PG Persson valdes som styrelseordförande.
13. Val av styrelseledamöter med suppleanter
För omval på två år (2018-20): Leif Küller, Niklas Jörnsby, Kurt Hauptmann, Jan Brolin och
Fredrik Finér.
Kvarstående ledamöter (2017-19): Åke Olsson, Carl Hallenborg och Kaj Sandström samt
Christer Lagert och Jan Nyström som suppleant.
14. Val av revisorer och suppleanter
Bo Andersson och Sören Lindby omvaldes som ordinarie revisorer.
Håkan Schweitz och Clas-Göran Paulsson omvaldes som revisorssuppleanter.
15. Val av valberedning
Inget namnförslag fanns till ny valberedning och ingen mötesdeltagare tog på sig uppgiften.
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Styrelsen fick i uppgift av årsmötet att ta fram lämpliga kandidater. (En delegat bör vara ur
FMTS.)
16. Fastställande av verksamhetsplan för det nästkommande verksamhetsåret
Verksamhetsplanen föredrogs av PG Persson (bilaga 6).
Planen fastställdes av mötet.
17. Fastställande av årsavgift för det nästkommande verksamhetsåret.
Styrelsens förslag till budget framgår av bilaga 4. Budgeten fastställdes av mötet.
Kassören föreslog med anledning av detta att årsavgiften ska vara oförändrad d.v.s. 125 kr/år.
Årsmötet beslutade att bifalla kassörens förslag.
18. Frågor som väcks av styrelse och/eller enskild medlem
18.1. Förslag till stadgeändring (första beslutstillfället)
Ett förslag till stadgeändring av § 7 och § 14 är framtaget av styrelsen (bilaga 7).
Förslaget antogs av årsmötet 2018 och nästa beslutstillfälle blir på årsmötet 2019.
18.2. Förslag på hedersmedlemmar
Samtliga medlemmar över 90 år samt Gustaf Ankarcrona, Jan Sandin, Åke Olsson och Sven
Bertilsson och är sedan tidigare hedersmedlemmar i föreningen. Styrelsen föreslog årsmötet
att Harry Johansson och Lars Öberg utnämns till hedersmedlemmar. Mötet beslutade att så
skulle ske.
19. Övriga frågor
19.1. Web-master
Föreningens Web-master Christer Lagert informerade om utvecklingen av hemsidan.
Bland annat har bilder kunnat lånas med tillstånd av Försvarets bildbyrå.
19.2. Förslag till plats för årsmötet 2019 och 2020
Årsmötet 2019 avses hållas på Amf1, Berga.
Årsmötet 2020 avses hållas på F21, Luleå (Norrlandsinriktning).
Föreningsordföranden tillskriver berörda förbandschefer.
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19.3. Resestipendierna - information
Torgny Henryson informerade om läget gällande resestipendierna och de diskussioner
som förs inom styrelsen om andra alternativ. Med det regelverk som är idag är ett
resestipendium enligt tidigare form uteslutet. Bereds vidare i styrelsen.
19.4. Lokala/Regionala kontaktombud
PG Persson informerade om det pågående arbetet med att rätta upp och strukturera
listan med lokala och regionala kontaktombud. Kontakta styrelsen om någon är villig
att starta upp på en nygammal ort eller vill vara regional kontaktperson.
Hemsidan revideras löpande under arbetets gång.
19.5. GDPR.
GDPR ersätter PUL. Den nya lagen gäller från 2018-05-25 och berör alla
register/föreningar. Det krävs bland annat en integritetspolicy och ett samtyckesavtal
med medlemmarna. För att ett register ska få finnas måste det finnas ett behov av det
samt att det måste vårdas och rensas/gallras. Arbetet fortsätter i styrelsen.
19.6. Hjälpsida för medlemmar
Harry Johansson efterlyste en hjälpsida för datorproblem/telefonproblem för oss
medlemmar på hemsidan. Inget beslut togs i frågan.
20. Årsmötets avslutande
Ordföranden tackade mötesdeltagarna och avslutade årsmötet.
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Mötesordförande
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Sekreterare

Niklas Jörnsby
Justerare

Kjell-Erik Lindgren
Justerare

