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Protokoll årsmöte Flottans Män, Västervik 2022-03-21 

Närvarande: Närvarolista tillika röstlängd biläggs protokollet. 
 

§ 1 Parentation och mötets öppnande 
Ordförande Åke Revelj inledde årsmötet med en minnestund över föreningens 
medlemmar Ulf Hobro och Thorsten Johansson, vilka avlidit under det gångna året.  
Därpå öppnade Åke årsmötet och alla närvarande medlemmar hälsades välkomna.   
 

§ 2 Fastställande av dagordning 
Förslagen dagordning godkändes. 
 

§ 3 Fråga om årsmötet behörigen utlysts 
Enligt föreningens stadgar ska årsmötet utlysas 8 dagar innan mötesdatum. 
Annonsering har skett i dagspressen 22-03-12 och sedan tidigare på föreningens 
hemsida. 
Vid årsmötet fanns alla årsmöteshandlingar att tillgå för de närvarande och 
möjlighet att ta del av handlingarna hade även annonserats på föreningens 
hemsida. 
Årsmötet BESLUTADE att mötet utlysts enligt stadgarna. 
  

§ 4 Val av ordförande för årsmötet  
Till ordförande för mötet valdes Tony Wärdig. 
 

§ 5 Val av sekreterare för årsmötet 
Till sekreterare för mötet valdes Barbro Bewernick. 
 

§ 6 Val av justeringsmän tillika rösträknare 
Till justeringsmän valdes Peter Polla och Krister Johansson, att jämte ordföranden, 
justera protokollet. 
 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 GODKÄNDES av årsmötet och lades där-
med till handlingarna. Verksamhetsberättelsen biläggs protokollet. 
 

§ 8 Kassörens årsberättelse 
Kassörens årsberättelse GODKÄNDES av årsmötet och lades till handlingarna.  
Kassörens årsberättelse biläggs protokollet. 
 

§ 9 Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen lästes upp av Åke Revelj, vilken GODKÄNDES av årsmötet. 
Revisionsberättelsen biläggs protokollet. 
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§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Ordförande ställde fråga om årsmötet kunde utge ansvarsfrihet för styrelsen för 
det gångna verksamhetsåret.  
Årsmötet BESULTADE att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 i 
enlighet med revisorernas granskning. 
 

§ 11 Val enligt föreningens stadgar § 8 och § 9 
§ 11.1 Val av ordförande och ledamöter:  
Valberednings förslag: 
Ordförande 1 år - omval Åke Revelj 
Styrelseledamot 2 år - omval Ingegerd Rocén 
Styrelseledamot 2 år - omval Roland Johansson 
Styrelseledamot 2 år - omval Björn Hagbäcker 
Styrelseledamot 1 år - fyllnadsval Barbro Bewernick 
Årsmötet BESLUTADE välja ordföranden och ledamöter enligt valberednings 
förslag. 
 
Kvarstående ledamöter - 1 år Jan Hamberg och Rolf Lindh 
 
§ 11.2 Val av styrelsesuppleanter: 
Valberedningens förslag: 
Styrelsesuppleant 1 år - omval Åke Johansson 
Styrelsesuppleant 1 år - omval Krister Johansson 
Styrelsesuppleant 1 år - omval Leif Arvidsson 
Årsmötet BESLUTADE välja styrelsesuppleanter enligt valberednings förslag. 
 
§ 11.3 Val av revisorer och revisorssuppleanter: 
Valberedningens förslag: 
Revisor 1 år - omval Bo Pauhlsson 
Revisor 1 år - nyval Gert Johansson 
 
Revisorssuppleant 1 år - omval Magnus Holmbom 
Revisorssuppleant 1 år - omval Åke Andersson  
Årsmötet BESLUTADE välja revisorer och revisorssuppleanter enligt valberednings 
förslag. 
 
§ 11.4 Enligt § 9 i stadgarna ska årsmötet välja tre personer att ingå i 
valberedningen 
Förslag: 
Valberedning 1 år - nyval Bo Andersson 
Valberedning 1 år - nyval  Birgitta Revelj 
Valberedning 1 år - nyval vakant 
Årsmötet BESLUTADE utse de föreslagna personerna att ingå i valberedningen.  
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§ 12 Inkomna skrivelser 
Inga skrivelser har inkommit till årsmötet. 

 
§ 13 Fastställande av årsavgift 

Åke Revelj informerade årsmötet om aviserad höjning av avgiften till Riksförbundet 
för varje medlem med 20 kr/år, till stor del beroende på att tidningen ”Flottans 
Män” går med förlust. Detta har föranlett att vår förening behöver höja medlems-
avgiften till 250 kr/år och medlem (tidigare 200 kr/år). Årsmötet GODKÄNDE att 
medlemsavgiften fr o m nästa verksamhetsår (2023) höjs till 250 kr/år och medlem. 
 
Framfördes förslag från medlem att man meddelar Riksförbundet om att familjer 
med flera medlemmar endast behöver en tidning per hushåll. 
 

§ 14 Övriga frågor 
Ordföranden slog ett slag för föreningens program 2022. Närmast är föreläsning 
om Slottsholmens Marina 22-04-25 och vårlunch planerad till 22-05-22 tillsammans 
med Sjövärnskåren. Annonsering/inbjudan kommer i VT och på hemsidan.  
Hela programmet skickades ut tillsammans med julhälsning och inbetalningskort i 
december 2021. 
 

1§ 15 Årsmötet avslutas 
Åke Revelj tackade årsmötet för fortsatt visat förtroende som ordförande i 
föreningen och kvällens ordförande Tony Wärdig tackade för visat intresse och 
förklarade årsmötet för avslutat. 

 

 

Justeras: 

 

-----------------------------------------------  
Tony Wärdig, ordförande  

 
----------------------------------------------- -------------------------------------------- 
Peter Polla Krister Johansson 

 
Vid protokollet: 
 

---------------------------------------------- 

Barbro Bewernick, sekreterare 

 


