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KamraToff Årsmöte 2017
Dag:
Tid:
Plats:

Tisdag, 2017-05-09.
15.30 ~ 17.00.
Halmstad, FMTS, By 11.

1. Mötets öppnande
PG Persson hälsade samtliga välkomna till KamraToff 20-onde 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).
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 Fredrik Finér och Bo Andersson.
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).
Bokslutet presenterades av kassören. Underlaget lades sedan till handlingarna (bilaga 4).
Medlemsantalet var för dagen 435 samt härutöver 78 stycken nyutexaminerade
Specialistofficerare, vilka inbjudits till två års provmedlemskap i samband med sin examen
respektive år.
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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 2016-01-01--12-31 (bilaga 5).
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
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 (2017-19): Åke Olsson, Carl Hallenborg och Kaj Sandström samt Christer
Lagert som suppleant. Kjell-Erik Lindgren hade avböjt vidare styrelseuppdrag och då
valberedningen inte kunde finna någon villig fick styrelsen i uppdrag att hitta en ersättare,
vilken då ska gå in som suppleant.
Kvarstående ledamöter (2016-18): Leif Küller, Jan Edelsvärd, Niklas Jörnsby och Kurt
Hauptmann. Jan Brolin som tidigare valts in som suppleant valdes in som ordinarie ledamot
efter Kjell-Erik Lindgren. Rollen som klubbmästare är för närvarande vakant.
14. Val av revisorer och suppleanter
Bo Andersson och Sören Lindby valdes som ordinarie revisorer.
Håkan Schweitz och Clas-Göran Paulsson omvaldes som revisorssuppleanter.
15. Val av valberedning
Fredrik Finér, Anders Carlsson och Johnny Lundberg valdes som valberedning.
Till sammankallande i valberedningen utsågs Fredrik Finér.
Valberedningens förslag (bilaga 6).
16. Fastställande av verksamhetsplan för det nästkommande verksamhetsåret
Verksamhetsplanen föredrogs av PG Persson (bilaga 7).
Planen fastställdes av mötet.
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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 (andra beslutstillfället)
Ett förslag till stadgeändring av §7 med koppling till §14 är framtaget av styrelsen (bilaga 8).
Förslaget antogs av årsmötet 2016 och nu även av årsmötet 2017.
18.2. Förslag på hedersmedlemmar
Samtliga medlemmar över 90 år samt Gustaf Ankarcrona och Jan Sandin är sedan tidigare
hedersmedlemmar i föreningen. Styrelsen föreslog årsmötet att även Åke Olsson och Sven
Bertilsson utnämns till hedersmedlemmar. Mötet beslutade att så skulle ske.
19. Övriga frågor
19.1. Förslag till plats för årsmötet 2018 och 2019
Årsmötet 2018 avses hållas på Villingsberg med omnejd. Chefen för P4 har tidigare
visat sig positiv men en ny framställan måste göras under hösten från vår
föreningsordförande.
Årsmötet 2019 avses hållas på Berga.
19.2. Nedtecknande av Verkstadsförvaltningarnas och FMV utveckling från 1966
med förarbeten (Jan Edelsvärd)
Jan Edelsvärd (Leif Küller ej närvarande) orienterade om deras försök att nedteckna
utvecklingen/processen i dessa organisationsdelar under 1960-70 talet.
Mötesdeltagarna föreslog olika sökvägar för att komma vidare t.ex. efterlysningar i
TIFF, söka i Statensoffentliga utredningar (SOU), ACIF, Riksarkivet, underlag från
CVA, CVM och CVV.
Jan Edelsvärd manade mötesdeltagarna att söka efter information i sina ”nätverk” så
att denna del i den tekniska tjänstens utveckling inte går förlorad. Underlag och namn
på personer med minnen från tiden kan lämnas till Jan Edelsvärd eller Leif Küller.
19.3. Web-master
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Föreningen behöver en ny Web-master då Lars Öberg önskar att denna uppgift tas
över av någon annan. Christer Lagert tog på sig uppgiften och kontaktar Lars Öberg
för en överlämning.
Styrelsen tackar samtidigt Lars Öberg för hans engagemang som Web-master.
19.4. Resestipendierna - information
PG Persson informerade om läget gällande resestipendierna. Det är ej aktuellt med
resestipendium från industrin i nuläget. En arbetsgrupp har 2017-02-09 tillsatts
bestående av Torgny Henryson, Leif Küller och PG Persson.
19.5. Fanans anskaffning
Styrelsen tackar alla, med Lars Öberg i spetsen, som varit engagerade i framtagningen
av föreningens fana. Resultatet blev verkligen bra!
20. Årsmötets avslutande
Ordföranden tackade mötesdeltagarna och avslutade årsmötet.
Efter årsmötet höll Gustaf Ankarcrona ett anförande med anledning av KamraToff 20-års
jubileum.
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