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KamraToff Årsmöte 2019
Dag:
Tid:
Plats:

Tisdag, 2019-05-28.
15.00 ~ 17.00.
Eksjö garnison i Trianon (mässen)

Före mötets öppnande orienterade styrelseordföranden, PG Persson, om bakgrunden till pkt
13.1 till 13.3 och därav följande behov av en utökad styrelse intill nästa årsmöte. Dessutom
tryckte han på nödvändigheten av att årsmötet får fram och beslutar om en fungerande
valberedning.
1. Mötets öppnande
PG Persson hälsade samtliga välkomna till KamraToff årsmöte och öppnade mötet.
Mötet inleddes med att hedra bortgångna medlemmar med en tyst minut (bilaga1).
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2. Mötets behöriga utlysning
Mötet befanns vara behörigen utlyst (i KamraTnytt och på hemsidan).
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 Jan Sandin inträder som
mötesordförande.
6. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Jan Brolin.
7. Val av två justerare tillika rösträknare
Till justerare och tillika rösträknare valdes Kurt Hauptmann och Staffan Wyke.
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8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslut för det gångna året
Verksamhetsberättelsen var publicerad i vårnumret av KamraTnytt och känd av mötesdeltagarna och lades med ett godkännande till handlingarna (bilaga 3).
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Bokslutet presenterades av kassören, Åke Olsson. Föreningens ekonomi är i balans men Åke
kommenterade särskilt att utgivningen av KamraTnytt som pappersutgåva utgör en relativt tung
post. Det är därför önskvärt att fler anmäler att de endast önskar tidningen via mail. Underlaget
lades därefter till handlingarna (bilaga 4).
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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 2018-01-01--12-31 (bilaga 5).
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10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Under denna punkt togs ordförandeklubban tillfälligt över av Jan Sandin. Mötet beviljade
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
11. Val av föreningsordförande för det kommande verksamhetsåret
Torgny Henryson omvaldes som föreningsordförande.
12. Val av styrelseordförande för det kommande verksamhetsåret
PG Persson omvaldes som styrelseordförande.
13. Val av styrelseledamöter med suppleanter
13.1 Styrelsens förslag framlades på att styrelsen under verksamhetsåret utökas med
en person för att möjliggöra ett sömlöst byte av kassör.
Årsmötet beslöt enligt styrelsens förslag.

13.2 Val av fyra övriga ledamöter och två suppleanter
Carl Hallenborg och Kaj Sandström omvaldes som ordinarie ledamöter för perioden 2019-21.
Som suppleanter omvaldes Christer Lagert och Jan Nyström (samma period).
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Åke Olsson hade avböjt vidare styrelseuppdrag. Som Åke Olssons ersättare valdes Karl
Jönsson.
Med anledning av komplexiteten i att ersätta Åke Olsson som kassör, medlemsregistrator,
sammanhållande för KamraTnytt etc, krävs en omfattande kunskapsöverföring.
Styrelseordföranden ordföranden förslog därför att styrelsen under verksamhetsåret skulle
utökas med en person. Årsmötet beslutade enligt detta förslag och Lars Öberg valdes därför
till att under verksamhetsåret lösa uppgiften som medlemsregistrator.
13.3 Förslag på att Åke Olsson får i uppgift att under verksamhetsåret vara biträdande
kassör med teckningsrätt
Årsmötet beslutade att ge Åke Olsson uppdrag att under verksamhetsåret vara biträdande
kassör med teckningsrätt.
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
Jan Lindgren, Jan-Erik Lövgren och Jan Sandin valdes som valberedning.
Till sammankallande i valberedningen utsågs Jan Lindgren.
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.
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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 7).
Förslaget antogs av årsmötet 2018 och nu även av årsmötet 2019 och fastställdes därmed.
19. Övriga frågor
19.1. Nytt medlemshanteringssystem
I samband med styrelsemötet 2019-02-06 i anslutning till ”Mälardalsmötet” förevisade Lars
Öberg det nya medlemshanteringssystemet. Ordföranden orienterade om detta och dess
fördelar.
19.2. Förslag till plats för årsmötet 2020 och 2021
Enligt tidigare beslut är inriktningen att genomföra 2020 årsmöte vid F 21 i Luleå. Kurt
Hauptmann orienterade om de nu föreliggande planeringsförutsättningarna och mötet
beslutade att inriktningen skall ligga fast. Med anledning av övrig verksamhet vid F 21
genomförs i så fall 2020-05-05--07.
Ett alternativ som diskuterades för 2021 var att genomföra mötet vid ett förband i ett
grannland, företrädesvis Finland. Mötet beslutade dock att i första hand göra ett förnyat försök
riktat mot Amfibieregementet i Berga (Amf 1).
19.3. Stipendierna
Ordförande orienterade kort om de förändrade förutsättningar som gäller för
stipendieverksamheten och den juridiska konflikt som föreligger i förhållandet i att industrin
sponsrar försvarets personal.
19.4. Gåva till Bäste Mekaniker (FMTS)
Niklas Jörnsby orienterade om hanteringen av olika gåvor till elever vid FMTS. Mötet
beslutade att gåva från KamraToff endast skall tilldelas ”Bäste studerande” vid SOU för
tekniska officerare vid FMTS samt till ”Bäste mekaniker” som genomfört grundutbildning vid
FMTS.
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19.5. GDPR
Föreningens integritetspolicy: Föreningens personuppgiftsansvarig är Lars Öberg och
kontaktpersoner är PG Persson (styrelseordförande), Karl Jönsson (kassör) och Christer
Lagert (IT-ansvarig). Integritetspolicyn skall uppdateras enligt detta.
20. Årsmötets avslutande
Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade årsmötet.

PG Persson
Mötesordförande

Jan Brolin
Sekreterare

Kurt Hauptmann
Justerare

Staffan Wyke
Justerare

