
 
 

                                                               
 

 
Flottans Män Jönköping                                                   2022-03-09 
 

Protokoll fört vid Årsmöte med Flottans Män Jönköping 2022 

 
Datum: 9 mars 2022  Tid 12.00 – ca 15.30 
 
Plats: Domsands Båtsällskaps Klubbstuga, Bankeryd. 
 
Närvarande: Leif Aljered, Thorvald Alfredsson, Jan Hallström, Jimmy Eriksson, Stig Karlén, 
Sven-Anders Nyström, Wilford Strandsäter, Per Åke Strandsäter. Måns Suneson, Hans 
Suneson, Claes von Sivers, Claes Göran Borg, Hans Stålberg, Thorleif Rubin, Bo Ingesson, 
Folke Gustavsson, Thomas Skogsmo, Anders Lindell, Hans Rydbeck, Lars Krans, Conny 
Hellman, Anders Frönell, Ingvar Ericsson 
( Mer än hälften av  Föreningens medlemmar i Jönköping var närvarande!) 
 
Årsmötet - det elfte i den nyuppväckta Föreningens historia - inleddes med att ordföranden 
hälsade deltagarna välkomna till dagens Årsmöte. 

Gustaf von Hofsten, Täby, inledde med föredrag om sin nyutgivna bok, ”I fred & 

Örlog”  Svensk och Engelsk sjömakt under 500 år. 

Föredragshållaren, som varit redaktör för boken om den svenska Flottans samverkan med 
den engelska under 500 år, berättade i korta ordalag om sitt liv – i olika befattningar på 
fartyg och staber, mest i intendenturen, senast som Kommendör.  von Hofsten redogjorde 
för bakgrunden till boken som var en samverkan mellan olika brittiska marinattachéer och 
några svenska intressenter och anglofiler med stora kontaktnät. Boken skrevs under ett år 
och tar upp inte endast segelfartygsepoken utan även moderna enheter i svenska flottan. 
När föddes då den Svenska Flottan? Jo, den 16 juni 1523 kapitulerade den danska flottan 
efter att de från Lybeck inköpta fartygen ankrat upp i Slätbaken den 7 juni 1522 där 
Kapitulationsvillkoren skrevs under på Kravellen Svanen – allt under tiden då Gustaf Wasa 
var Riksföreståndare. 
Gustaf von Hofsten redogjorde också för d.s.k. ”Jagarkonflikten” då Sverige köpt fyra jagare 
av Italien, som fastnade av olika otursamma skäl på Färöarna, 
I boken finns ett nostalgiskt kapitel ” Engelska flottan har siktats vid Jönköping” om hur det 
kom sig att fyra brittiska landstigningsbåtar tog sig genom Göta Kanal för att vara med på 
Jönköpings 700 års jubileum. Detta efter det att brittiske ambassadören togs ombord i 
Domsand. 



Sjömännen gav föreläsaren en kraftig applåd efter anförande och frågestund. 
Ordföranden överlämnade traditionsenligt en flaska Linie Aquavit till föreläsaren, som tack 
för sin medverkan. 
 

Årsmötesförhandlingar 2022.   
 
 
§ 1 Ordföranden hälsade medlemmarna välkomna till Årsmötet, och betonade glädjen över 

att så många hade hörsammat inbjudan. 
 
§ 2 Röstlängd fastställdes samt att mötet var utlöst enligt stadgarna. 
 
§ 3 Dagordningen fastställdes. 
 
§ 4 Till ordf. valdes Måns Suneson och till sekr. Leif Aljered. 
 
§5 Till justeringsmän utsågs, enligt tidigare mönster i Föreningen i Jönköping, ordf. och sekr. 
 
§6 Föredrog ordf. Årsberättelsen/Verksamhetsberättelse för 2021, som godkändes av de 

närvarande. 
 
§7 Kassören, Stig Karlén, redogjorde för den ekonomiska ställningen i Föreningen och 
meddelade att ekonomin var god. Den utgående balansen är 37 625 och den totala 
balansen, inklusive årsavgifter, i dag uppgår till 46 541 kr.   
 
§8 Thorvald Alfredsson läste upp revisionsberättelsen och betonade att redogörelsen för 
ekonomin var genomförd i god ordning. 

 
§9 Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2021.       
 
§10 Årsmötet hade inga frågor att ställa till styrelsen. 

 
§11  Årsmötet beslutade enligt Valberedningen förslag för 2022: 
      Funktion/Period,       Nästa val,beslut vid årsmötet 2022,   Valberedningens förslag            
        Måns Suneson, som ordf.1 år- omval till 2023. 
        Leif Aljered, sekr. 2 år - vald till 2024. 
        Stig Karlén, kassör 2 år vald till 2024.         
        Claes Göran Borg, klubbmästare 2 år- omval till år 2024. 
        Thorleif Rubin, ledamot 1 år omval till 2023 
        Sven-Anders Nyström, ledamot 2 år - omval till 2024. 
         
        Webbmaster:         
        Bengt Granrot 2 år -omval till 2024. 
                        
        Suppleant: 
        Ingvar Ericsson, 2 år till 2024 
           



 
        Revisor:             
        Thorvald Alfredsson 1 år omval till 2023. 
         
        Valberedning: 
        Claes von Sivers (1 år) till 2023            Per Åke Strandsäter (1 år) till 2023 
         
§12 Budget för 2022 presenterades. Budget för verksamhet 2022 7.500:- (+ - 0 Resultat) 
 
§13 Årsmötet godkände budget för 2022. 
      
§14 Fastställdes årsavgiften för medlemskap i Flottans Män Jönköping Förening år 2023 till 
       250:- per medlem. 
 
§13 Verksamhetsplanering 2022. 
 
      a. Öppet styrelsemöte planeras till onsdagen den 27 april, Plats: Restaurang Sofiehof. 
             
       b. SOS Domsand 8 juni. Flottans Män högtider sommarens antågande. 
 c. Studieresa till Karlskrona med övernattning på Skönstavik. 
       Tid: 20-21 september.2022 
          Resa i egna bilar. Idéer vid studieresan: Besök på det gamla Badhuset i Karlskrona, 

Marinmuseet, studiebesök på den under byggnad nya signalfartyget HMS Artemis, 
Studiebesök vid Marinens Musikkår, Bataljon Sparre, Kungsholms Fort 

 
 Styrelsen för vår Förening tar tag i framförda idéer gällande studieresan till Karlskrona, 
 I november planeras öppet styrelsemöte i Sofiehof. 
 
§14 Godkände årsmötet verksamhetsplanen för 2022. 
 
§16 Förklarade ordföranden årsmötet för avslutat. Stort tack för framfördes till alla 
närvarande medlemmar. Särskilt tack till Klubbmästeriet och till Domsands Segelsällskap, 
som upplåter förnämliga sammanträdeslokaler. 
 
Ärtor, lättöl, bröd, ost, pannkakor med sylt och grädde följt av kaffe med en söt kaka 
undfägnades Flottans Mäns årsmötesdeltagare Detta efter Föreläsningen om boken ” I 
FRED&ÖRLOG”.  Allt tillagat och trakterats av klubbmästeriet dvs Claes Göran Borg, Anders 
Nyström och Stig Karlén Varm punsch fanns också att tillgå för en kostnad av 20 kronor per 
glas. 
    

Leif Aljered 
Leif Aljered, sekreterare 
 
JUSTERAS: 

Leif Aljered                             Måns Suneson 

Leif Aljered                    Måns Suneson 



 
 
 
        
  
 
 


