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Protokoll fört vid Flottan Mäns riksårsmöte måndagen den 6 september 2021 
Plats: Silja Serenade konferens, däck 6, vid kaj i Helsingfors 
Tid: 0900 - 1045. 
 
(Årsmöteshandlingar tillsammans med dagordning, röstlängd och motioner bifogas 
protokollet) 
 
§ 1 Årsmötet öppnas 

Riksårsmötet inleddes med att vår egen marsch, Flottans Män, komponerad av Emil 
Dahlström och tillägnad föreningen vid dess grundande 1935, spelades. På detta följde 
parentation och hedrande av de kamrater som lämnat oss sedan 2019. 
Stockholmsföreningens kaplan, C-O Berglund höll en liten betraktelse över livet och 
dess skiften i pandemitider och läste välsignelsen. De bortgångna hedrades därefter med 
en tyst minut. 
Ordföranden förklarade därefter årsmötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna. 

 
§ 2 Fastställande av den föreslagna dagordningen 

Till mötet utsänd dagordning fastställdes med tillägg för punkten Flagg & Heders som 
sköts in som en ny punkt nummer 17.  

 
§ 3 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 

Mötet har varit annonserat i vår tidskrift nummer 1/2021 och med anledning av ändrat 
datum och destination har föreningarna informerats via e-post 2021-06-14 då förutom 
kallelse till dagens möte all mötesdokumentation bifogades. Mötet ansågs därmed ha 
varit i behörig tid utlyst. 

 
§ 4  Val av årsmötespresidium (ordförande och sekreterare) 

Vår hedersgäst, förre riksordföranden Gunnar Bengtsson, valdes till mötesordförande 
och Krister Hansén valdes till sekreterare. 

 
§ 5 Justeringsmän 

Olle Jansson Norrtälje och Bertil Lundvall Ängelholm valdes att jämte 
årsmötesordförande justera detta protokoll. 

 
§ 6 Rösträknare 

Riksårsmötet beslutade att de valda justeringsmännen tillika skulle vara rösträknare. 
 
§ 7 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes att gälla i enlighet med utsänt underlag. Lokalföreningarna 
Malmö, Trelleborg, Växjö, Västervik, Jönköping och Varberg saknade representation 
vid årets möte. Antalet röster fastställdes därmed till 56. 

 
§ 8  Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 

Lennart Bresell föredrog verksamhetsberättelsen, varefter denna godkändes att läggas 
till handlingarna. 
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§ 9 Ekonomisk redovisning 
Lennart Bresell redogjorde för förbundets ekonomiska ställning, som genom av 
coronapandemin påtvingade inställda möten och aktiviteter, givit ett balanserat 
överskott på 42 233 kr. Som tidigare är redovisningen uppdelad i rörelsen och 
tidningens ekonomi. Försvarsmakten har genom SMKR lämnat ett bidrag på 55 000 
kronor, vilket också bidragit till en förbättrad ekonomi. Hela den ekonomiska 
redovisningen återfinns i årsmöteshandlingarna. 
Rapporten godkändes att läggas till handlingarna.  
I anslutning till denna punkt informerade Krister Hansén kort om det pågående arbetet 
med att bygga nya hemsidor till riksförbundet och lokalföreningarna. 

 
§ 10 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 

Revisorssuppleanten Birgitta Nordenbris föredrog revisorerna berättelse. Då inte någon 
anmärkning förekom, hade revisorerna föreslagit att styrelsen skulle beviljas 
ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning. 

 
§ 11 Beslut angående ansvarsfrihet 
 Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning 
  
§ 12  Beslut angående medelsdisposition 

a/ att fastställa de framlagda resultat-och balansräkningarna. 
b/ att resultatet enligt styrelsens förslag i verksamhetsberättelsen överförs till kontot ”Eget 
kapital föreningen”. 

§ 13  Beslut angående slutlig budget för år 2021 och preliminär budget för år 2022, samt 
årsavgift till riksförbundet för år 2023 
Styrelsens förslag om oförändrad årsavgift för år 2022, d.v.s. 100 kr/ medlem och 50 
kr/ständig medlem och år godkändes, liksom de lagda förslagen om slutlig budget för 2021 
samt preliminär budget för 2022. Styrelsen föreslog vidare att förbundsavgiften från år 2023 
skulle höjas med 20 kronor. Mötet beslutade att förbundsavgiften skulle höjas i enlighet med 
styrelsens förslag. 

§ 14  Val av förbundsstyrelse, revisorer och valberedning 
 På valberedningens förslag valdes: 

Ordförande   
Örjan Sterner lof Stockholm M Omval  1år 2021 – 2022 
 
Ledamöter 
Krister Hansén, lof Stockholm M Omval  2021 - 2023  
Cawe Johansson, lof Sundsvall N Omval  2021 - 2023 
 
Ersättare         Pers. ersättare för 
Kjell Johansen, lof Nynäshamn M Omval 1år 2021 - 2022 Hansén 
Lars I Elofsson, lof Kristianstad S Omval 1år 2021 - 2022 Löfgren 
Bengt Randevåg, lof Härnösand N Omval 1år 2021 - 2022 Johansson 
Ulf Ängemo, lof Halmstad V Omval 1år 2021 - 2022 Uhlegård 
 
Revisorer 
Bo Johansson,  lof Stockholm M Omval  2021 - 2022 
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Revisorsersättare 
Birgitta Nordenbris, lof Stockholm M Omval 2 år 2021 – 2023 

 
Kvarstående/”överlappande” representation  
Ledamöter 
Göran Löfgren lof Karlskrona S Vald 2020 2 år Kvarstår till 2022 
Lars-Erik Uhlegård lof Göteborg V Vald 2020 2 år Kvarstår till 2022 
 
Revisorer 
Jöran Westling, lof Norrtälje M Omval 2 år Kvarstår till 2022 
 
Revisorsersättare 
Maud Biärsjö, lof Stockholm M Vald 2020 2 år Kvarstår till 2022 
 
Valberedningen 
Valberedningen bestående Åke Semb, Sewe Lindberg, Stieg Andersson och Göran Andersson omvaldes.  
 
Valberedningens ordförande, Göran Andersson, avslutade sitt inlägg med att föreslå årsmötet 
att rikta ett stort tack till Örjan Sterner, Lennart Bresell och Krister Hansén för det arbete 
dessa lägger ner till föreningens fromma. Årsmötet instämde i detta med en kraftig applåd. 
 

§ 15  Beslut nummer 2, styrelsens proposition rörande stadgeändring 
Till riksårsmötet 2020 lämnade styrelsen en proposition rörande stadgeändring. Styrelsens 
proposition antogs då med stor majoritet och för att stadgarna skulle få slutlig giltighet 
krävdes beslut också vid detta riksårsmöte. Riksårsmötet beslutade utan debatt att fastställa 
stadgeändringsförslaget. 

 
§ 16  Förslag från lokalförening enl. § §5 i stadgarna 

Lokalföreningen i Nynäshamn har till riksårsmötet ingivit en motion rörande tillsättandet av 
en stadgekommitté. Motionen hade av Lof Norrköping ingivits till riksårsmötet 2020 och då 
avslagits. Då inget nytt som kan påverka föregående års beslut framkommit, har styrelsen 
föreslagit riksårsmötet att avslå också denna motion. Kjell Johansen, Nynäshamn, försvarade 
föreningens motion och uppmanade årsmötet att stödja denna. Omröstning verkställdes och 
styrelsens förslag att avslå motionen bifölls med stor majoritet.  
 

17 Flagg och Heders 
Vårt policydokument, Flagg och Heders, har i en arbetsgrupp under Göran Löfgrens ledning 
varit föremål för revision. Förslaget har varit på remiss i lokalföreningarna, varefter kloka 
synpunkter inarbetats i det slutliga förslag som före sommaren distribuerades till 
föreningarna. Eftersom det inte framfördes några ytterligare synpunkter på dokumentet 
frågade mötesordföranden om Flagg och Heders, med av Nynäshamnsföreningen utarbetad 
flaggvaktsmanual, kunde fastställas. Riksårsmötet beslutade att fastställa dessa dokument. 

§ 18  Avtackningar och avslutning 
Lennart Bresell, med biträde av Sigrid Zetterström, kallade fram årets mottagare av 
förtjänsttecken. Gunnar Bengtsson lämnade därefter vår högsta utmärkelse, hedersankare 
nummer 111 till Bengt Hammarlund, Kalmarsund och nummer 116 till Jan Knutsson, 
Norrköping. 
Ankarmedalj i guld överlämnades därefter till: 
Nr 191 till Bo Inge Andersson, Karlskrona 
Nr 192 till Stellan Andersson, Karlskrona 
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Ankarmedalj nr 308 i silver lämnades sedan till Ove Strömberg, Härnösand. 
 

Ytterligare medlemmar skulle vid detta tillfälle ha dekorerats med ankarmedalj i guld 
respektive silver, men eftersom de inte hade haft möjlighet att delta vid riksårsmötet 
överlämnades medaljerna till respektive föreningsordföranden för utdelning på hemmaplan. 
Det gäller för ankarmedalj i silver: 

 Tommy Lagsjö, Nynäshamn, nr 303 
 Tommy Falk, Nynäshamn, nr 304 
 Per-Olof Andersson, Gotland, nr 305 
 Tommy Lindqvist, Härnösand, nr 307 
 Jonny Bram, Karlshamn, nr 309 
 Sven G Persson, Ängelholm, nr 310 
 Laila Lembke, Ängelholm, nr 311 

 
Ankarmedalj i guld: 
Irene Ericsson, Karlshamn, 193 
Göran Fridh, Karlshamn, nr 194 
Brittmarie Landgren, Karlshamn, nr 195 
 
Innan klubban föll föreslog Gunnar Bengtsson årsmötet att rikta ett stort tack till 
förbundsstyrelsen för det arbete de lägger ner. 

 
Det blev nu Örjan Sterners tur att tacka Gunnar Bengtsson för ordförandeskapet och förklara 
riksårsmötet 2021 avslutat. 

  
 
Vid protokollet 

 
 

Krister Hansén 
      

Gunnar Bengtsson 
 

 
  Justeras: 
 
 
 
  Bertil Lundvall    Olle Jansson 


