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Riksförbundet
Flottans Män

Protokoll fört vid Flottan Mäns Riksårsmöte, måndagen den 21 maj 2018.
Plats: Konferensen däck 5 ombord på M/S Baltic Queen på färja till Tallinn.
Tid: 1000 – 1115.
Årsmöteshandlingarnas bifogas protokollet.

§1

Parentation. Årsmötet öppnas.
Riksårsmötet inleddes med parentation och hedrande av de kamrater som
lämnat oss 2017. 8 glas slogs, ett ljus tändes och vår kaplan C-O Berglund läste
därefter texten Ludde Sjöfarares bön och anbefallde årsmötet att hedra de
bortgångna med en tyst minut.
Ordföranden förklarade årsmötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

§2

Fastställande av den fortsatta dagordningen.
Den föreslagna dagordningen godkändes och fastställdes.

§3

Fråga om Riksårsmötets stadgeenliga utlysande.
Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst bl. a genom kallelse i vår tidskrift
Flottans Män nr 1, 2018.

§4

Val av årsmötespresidium (ordförande och sekreterare).
Till att leda dagens förhandlingar valdes sittande ordförande Johan Forslund
och till att föra dagens protokoll Bo Schagerberg.

§5

Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet.
Till justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll
valdes Kjell Johansen Lof Nynäshamn och Lars-Åke Svenheden Lof Nynäshamn.

§6

Val av två rösträknare (kan vara samma som i punkt 5 ovan).
Till rösträknare valdes Kjell Johansen Lof Nynäshamn Lars-Åke Svenheden Lof
Nynäshamn.

§7

Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes att gälla i enlighet med utsänt underlag.
Lokalföreningarna I Östersund och Jönköping saknade representation vid
årets möte.

§8

Förbundets verksamhetsberättelse (årsberättelse).
Ordföranden föredrog berättelsen och konstaterade att vår rekrytering är
bekymmersam då vi trots en medlemsökning med 183 minskar med 91 genom
att medlemmar dör ifrån oss och då genomsnittsåldern är hög orkar
man
inte delta i aktiviteterna och föredrar att lämna Flottans Män.
Ordföranden meddelade också att värdförbandfrågan har kommit långt och stöd
till lokalföreningar har nu lämnats i flera fall. Riksförbundet Flottans Män får ett
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stöd till verksamheten och tidskriften från Försvarsmakten på 70.000 Kr.
Ordföranden pekar på den kvalitetsmässigt stora förändring som tidningen
genomgått de senaste årtiondena och som det framförallt är redaktörerna Olle
Melin och Dag Åshage vi har att tacka för tidningens professionella utseende.
§9

Ekonomisk årsredovisning.
Kanslichefen påminner om att förbundets och tidskriftens ekonomi redovisas
var för sig. Som framgår av sammandraget i balansräkningen är vårt resultat
negativt och visar -8.913 Kr. Lof Varberg ifrågasätter vårt stora varulager och
ställer frågan om vi säljer så mycket och om vi behöver ligga med stora lager?
Kanslichefen svarar att vi har stor omsättning och för att kunna hålla rimliga
priser och få låga inköpskostnader blir man tvungen att köpa in produkterna i
större antal. Det är numera omöjligt att via försvaret t. ex. kunna anskaffa
skjortor och andra kläder. Förbundet kan inte avvisa denna medlemsservice.

§ 10

Revisorernas berättelse.
Revisorernas berättelse lästes upp av revisorssuppleanten Maud Biärsjö och
berättelsen innehöll inga anmärkningar och tillstyrker ansvarsfrihet för den
avgående styrelsen.
Berättelsen är bifogad årsmöteshandlingarna och revisorerna tillstyrker att
resultatet överförs till konto ”eget kapital”.

§ 11

Beslut angående ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutade om full ansvarsfrihet för den avgående styrelsen för
det gångna verksamhetsåret.
Beslutet var enhälligt och verksamhetsberättelsen och den ekonomiska
redovisningen kunde därefter läggas till handlingarna.

§ 12

Eventuellt beslut angående medels disposition.
Årsmötet beslöt i enlighet med revisorernas tillstyrkan att räkenskapsårets
resultat förs till kontot ”Eget kapital i föreningen”.

§ 13

Beslut angående slutlig budget för år 2018 och preliminär budget för
år 2019, samt årsavgift till riksförbundet för år 2020.
Föreslagen budget återfinns i årsmöteshandlingarna.
Årsmötet beslutade att anta föreslagen budget för 2018 och preliminär budget för
2019.
Riksårsmötet beslutade att fastställa förbundets medlemsavgift för år 2020
oförändrad till 100 Kr.
Information som påverkar budgeten är att de obligationer vi haft nu är inlösta.
Förbundet kommer under året att hålla en uppföljningskurs i programmering av
hemsida och registerhantering..

§ 14

Val av förbundsstyrelse, revisorer och valberedning enligt § 12
i stadgarna.
Följande val förrättades:
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Ordförande för förbundet:
Johan Forslund
lof Stockholm
Ledamöter:
Krister Hansén
Lof Stockholm
Göran Löfgren
Lof Karlskrona
Cawe Johansson
Lof Sundsvall
Lars-Erik Uhlegård
Lof Göteborg

M
S
N
V

Omval
Omval
Nyval
Omval

Ersättare:
Kjell Johansen
Lof Nynäshamn
Lars-I Elofsson
Lof Kristianstad
Bengt Randevåg
Lof Härnösand
Bert Ågren
Lof Karlstad Värmland

M
S
N
V

Pers. ersättare för:
Omval
1år K Hansén
Omval
1år G Löfgren
Nyval
1år C Johansson
Omval 1år L-E Uhlegård

Revisorer:
Jöran Westling
Revisorsersättare;
Maud Biärsjö

Lof Norrtälje

M

Omval

M

Omval

2 år

Lof Stockholm M

Omval

2 år

1 år

1 år
2 år
1 år
2 år

Kvarstående överlappande representation.
Revisor
Bo Johansson
Lof Stockholm M Vald till 2019
Revisorsersättare
Birgitta Nordenbris
Lof Stockholm M Vald till 2019
Valberedning
Göran Andersson
Lars Bjärsjö
Göte Lindberg
Åke Semb

Lof Göteborg
Lof Stockholm
Lof Trelleborg
Lof Härnösand

V Sammankallande
M
S
N

§ 15

Behandling av motioner och propositioner.
Information lämnades kring de tidigare behandlade motionerna om Göta Lejons
skeppsklocka och namnfrågan på nya fartyg.
Inga motioner har lämnats in.
En proposition om följdändringar av förbundets stadgar är upptagen till
behandling av Riksårsmötet
Beslut
Årsmötet beslutade att anta propositionen om de följdändringar av
Riksförbundets stadgar som uppstod i samband med ändring och beslut av
antalet ledamöter som antogs vid Riksårsmötet 2017.
Propositionen har tidigare sänts ut till alla lokalföreningar för inlämnande av
synpunkter inför beslut till årsmötet.

§ 16

Kort orientering om verksamheten år 2018
Under året firar föreningarna Karlskrona, Norrköping och Nynäshamn 80-
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årsjubileum samt Norrtälje som firar 75 år.
Krister Hansen informerar om att PUL-lagen upphör att gälla den 25 maj och
ersätts av GDPR. Fullständig information om villkor har tidigare meddelats alla
föreningar och meddelas också i protokollet från årets Lof-konferens där också
information om hanteringen av vårt medlemsregister avseende GDPR återfinns.
Göran Löfgren Lof Karlskrona informerar om Gåvor till förbundet i samband med
att en förening har jubileum. Fullständig information återfinns också i protokollet
från årets Lof-konferens.
Gåvan är givetvis frivillig och förbundet skickar ett telegram till den firande
föreningen om gåvan och ett tack till den givande föreningen.
Lof Växjö vill ha mer avsatt tid för diskussioner kring viktiga frågor under Lofkonferensen. Förbundsstyrelsen tar åt sig frågan och skall se över den till nästa
års konferens.
Lars-I Elofsson informerar om Facebooksidan ”Vi som legat i flottan”. Gruppen
har 8000 medlemmar men bara ett fåtal är medlemmar i Flottans Män
Ordföranden lämnar information kring Nordiskt Militärt Kamratmöte som i år
arrangeras av Finland och genomförs i Åbo. Från Flottans Män är 10 st. anmälda.
Årets Symposium är framflyttat till 2019. Symposiet genomförs vart tredje år och
genom framflyttningen sammanfaller Symposiet med att Flottan fyller 500 år
2022.
§ 17

Avtackningar och avslutning
Avgående vice ordföranden Jan Wikberg kommer att avtackas genom besök av
ordföranden Johan Forslund vid besök hos föreningen i Östersund .
Vi har också fått nya ordföranden Lof Gotland, Lof Halmstad, Lof Varberg och Lof
Lysekil.
Efter avtackningarna förrättades medaljutdelning till förtjänta medlemmar.
Lokalförening
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Nynäshamn
Varberg
Karlshamn
Norrköping
Riksförbundet/Malmö
Riksförbundet/Lysekil
Riksförbundet/Halmstad
Riksförbundet/Göteborg
Riksförbundet/Malmö
Karlshamn
Stockholm
Kalmarsund

Medalj
Hedersankare nr 112
Hedersankare nr 113
Ankarmedalj i guld i rosett nr 205
Ankarmedalj i guld nr 160
Ankarmedalj i guld nr 161
Ankarmedalj i guld nr 162
Ankarmedalj i guld nr 163
Ankarmedalj i guld nr 164
Ankarmedalj i guld nr 165
Ankarmedalj i guld nr 166
Ankarmedalj i guld nr 167
Ankarmedalj i guld nr 168
Ankarmedalj i silver i rosett nr 326
Ankarmedalj i silver i rosett nr 327
Ankarmaedalj i silver nr 254

Namn
Karl Harry Dahl
Lars-Erik Wennersten
Gerd Larsson
Berit Åberg
Göran Andersson
Sewe Lindberg
Robert Hillgren
Hans Carlsson
Jackie Lindebäck
Kjell Jönsson
Lars-Erik Uhlegård
Stefan Leo
Ewa Olsson
Reet Frid
Rune Kjellén
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Göteborg
Karlshamn
Karlskrona
Riksförbundet/Södertälje
Sundsvall
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Karlskrona
Nynäshamn
Nynäshamn
Södertälje
Varberg
Varberg
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Ankarmedalj i silver nr 255
Ankarmedalj i silver nr 256
Ankarmedalj i silver nr 257
Ankarmedalj i silver nr 258
Ankarmedalj i silver nr 259
Ankarmedalj i silver nr 260
Ankarmedalj i silver nr 261
Ankarmedalj i silver nr 262
Ankarmedalj i silver nr 263
Ankarmedalj i silver nr 264
Ankarmedalj i silver nr 265
Ankarmedalj i silver nr 266
Ankarmedalj i silver nr 267
Ankarmedalj i silver nr 268
Ankarmedalj i silver nr 269
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Anders Andersson
Bo Ringdahl
Stellan Anderson
Lennart Persson
Bertil Westerlund
Börje Kjellstenius
Kjell Åsberg
Lars Nordenberg
Sture Magnusson
Ingvar Stenmark
Björn Asplund
Robert Norberg
Sven Mårtensson
Folke Larsson
Gunnar Larsson

Efter genomförd medaljutdelning tackade ordförande närvarande
medlemmar för stort visat intresse och förklarade årsmötet avslutat och kallade
nyvalda ledamöter till ett kort konstituerande sammanträde.

Bo Schagerberg
Sekreterare

Johan Forslund
Ordförande

Kjell Johansen
Justeringsman

Lars-Åke Svenheden
Justeringsman

