
 
 

                                                                
 
 
Flottans Män Jönköping                                                   2023-01-19 
 
Protokoll fört vid Årsmöte med Flottans Män Jönköping 2023 
 
Datum: 19 jan  2023  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, Carl Harrius,Per Åke Strandsäter. Claes 
von Sivers, Claes Göran Borg,Thorleif Rubin,Thomas Skogsmo, Hans Rydbeck, Anders 
Frönell, Leif Berglund, Thomas Lehnér, Bengt Granrot. Nästan hälften av  Föreningens 
medlemmar i Jönköping var närvarande. 
 
Det tolfte årsmötet i den nyuppväckta Föreningens historia, inleddes med att Stig Karlén 
hälsade deltagarna välkomna till dagens Årsmöte. 

Samlingen inleddes med att fd Kommendörkapten Leif R. Karlsson från Karlskrona 
redogjorde för 1.a ubåtsflottiljen i Marinen,som är placerad i Marinbasen i Karlskrona. Han 
berättade om sin egen mönstring i Skövde och om hur han på ett ganska självklart sätt kom att 
tillhöra den svenska ubåtsflottan. 

Leif R Karlsson redogjorde ochså för hur den svenska marinen sedan många år tillbaka 
samverkar med NATO och med the US Navy. PÅ -70 talet medverkade den svenska ubåten 
Gotland i övningar med  US Navy i vattnen utanför flottbasen San Diego. Amerikanerna hade 
stora bekymmer att upptäcka den svenska ubåten, som var världsberömd för sin tysta gång 
tack vare Sterlingmotorerna- en svensk uppfinning. 

Fördragshållaren berättade också om hur den nya ubåten A 26 skall ersätta äldre svenska 

ubåtar. De nya undervattenfarkosterna, som nu byggs av SAAB i Karlskkrona och  Malmö, 

kommer att heta Skåne och Blekinge, där de tillverkats. Kommendörkaptenen berättade också 

om det nya ”spionfartyget” Artermis, som nu provkörs vid marinbasen och som kommer att 
efterträda underrättelsefartyget Orion. 

Stig Karlén, överlämnade traditionsenligt en flaska Linjeaqvavit till föreläsaren, som tack för 
sin medverkan. Karlsson fick ta emot applåder av de närvarande sjömännen. 
 
 



Årsmötesförhandlingar 2023.   
 
 
§ 1 Stig Karlén hälsade medlemmarna välkomna till Årsmötet, och betonade glädjen över att 
så många kommit till dagens möte. Med ett första klubbslag gav han Flottans Män Jönköping 
en ordförandeklubba. 
 
§ 2 Röstlängd fastställdes samt att mötet var utlöst enligt stadgarna. 
 
§ 3 Dagordningen fastställdes. 
 
§ 4 Till ordf. valdes Stig Karlén och till sekr. Leif Aljered. 
 
§5 Till justeringsmän utsågs, enligt tidigare mönster i Föreningen i Jönköping, ordf. och sekr. 
 
§6 Föredrog sekreteratren Årsberättelsen/Verksamhetsberättelse för 2022, som godkändes av 

de närvarande. 
 
§7 Stig Karlén, redogjorde för den ekonomiska ställningen i Föreningen och meddelade att 
ekonomin var god. Den utgående balansen och den totala balansen, inklusive årsavgifter, i dag 
uppgår till 42.311 kr.   
 
§8 Thorvald Alfredsson läste upp revisionsberättelsen och betonade att redogörelsen för 
ekonomin var genomförd i god ordning. 

 
§9  Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2022.       
 
§10 Årsmötet hade inga frågor att ställa till styrelsen. 
 
§11 För Valberedningen förslag för 2023 redogjorde valberedningens Claes von Sivers: 
         
        Stig Karlén som ordf.1 år-till 2023/24 
        Leif Aljered, sekr. 2 år - till 2023/24              
        Leif Berglund ledamot 2 år till 23/24 
        Thomas Lenhér ledamot 2 år till 23/24 
        Claes Göran Borg, ledamot 1 år- omval till år 2023/24 
        Thorleif Rubin,ledamot 1 år omval till 2023/24 
        Sven-Anders Nyström,ledamot 1 år - omval till 2023/24. 
         
        Webbmaster:         
        Bengt Granrot 2 år -omval till 2023/24.                        
         
        Revisor:             
        Thorvald Alfredsson 1 år omval till 2022. 
         
         
 
        Valberedning: 
        Claes von Sivers (1 år) till 2022 
        Per Åke Strandsäter (1 år) till 2022 



         
 
§12 Budget för 2023 presenterades och för verksamhet 2023 omfattar kostnader motsvarande 
18.000 kronor. 
 
§13 Årsmötet godkände budget för 2023. 
      
§14 Fastställdes årsavgiften för medlemskap i Flottans Män Jönköping Förening år 2023 till 
       250:- per medlem. 
 
§13 Verksamhetsplanering 2023. 
 
      a. Öppna styrelsemöten planeras till torsdagen den 11 maj, torsdagen den 10 augusti, 
          och torsdagen den 9 nov kl 12.00. Plats Restaurang Sofiehof/Partners Hotell      

Till varje möte skall försök göras att inbjuda någon föreläsare som kan kåsera eller 
berätta om något med marin anknytning eller någon annan aktuell fråga. Styrelsen 
planerar.   

             
         b. SOS Domsand den 15  juni. Flottans Män högtidlighåller sommarens antågande. 
             med sill ost och smör. 
 

c. Studieresa till Karlskrona med övernattning, kanske på Häkteshotellet invid Marin 
Museet. Tid:I slutet av september.2023 Styrelseledamoten Leif Berglund försöker – 
tillsammans med andra krafter i vår Förening-åstadkomma ett trevligt studiebesök i 
örlogsstaden. Mer information kommer! 

  
d. Studieresa till Karlsborg december 2023. Mat på restaurang Jungel Thai och 
konsert med Marinens Musikkår i Fästningskyrkan.   
  
Meddelade vår ordförande att Flottans Män Jönköpings värdförband nu är Älvsborgs 
Amfibieförband i Göteborg. 

 
§14 Godkände årsmötet verksamhetsplanen för 2023. 
 
 
§16 Förklarade ordföranden årsmötet för avslutat. Stort tack framfördes till Klubbmästeriet 
och till Domsands Båtklubb som upplåter lokalerna till vår Förening. Ordföranden   
uppmanade medlemmarna att försöka värva nya medlemmar till vår Förening. 
 
 
Ärtor,lättöl,bröd, ost, pannkakor med sylt och grädde följt av kaffe med en söt kaka 
undfägnades Flottans Mäns årsmötesdeltagare före Föreläsningen av Leif  R. Karlsson. 
    
Leif Aljered                                                Stig Karlén 
Leif Aljered, sekreterare                       Stig Karlén, ordförande 
 
 
 
 
 



JUSTERAS: 
Leif Aljered                                                                   Stig Karlén 
Leif Aljered                    Stig Karlén 
 
 
 
        
  
 
 


