
 

 

 
 

Flottans Män Jönköping                                                           2017-03-08 

 

Protokoll fört vid Årsmöte med Flottans Män Jönköping 2017 

 
Datum: 8 mars 2017. Tid 12.00 – ca 15.30 

 

Plats: Nyarpstugans klubbstuga (Bankeryds motions- och orienteringsklubbs stuga i Nyarp i 

Bankeryd) 

 

Närvarande: Leif Aljered, Jan Hallström,Karl Harrius, Jan O Johansson, Stig Karlén, Nils 

Müntzing, Sven-Anders Nyström, Per Åke Strandsäter, Wilford Strandsäter, Hans Suneson, 

Måns Suneson, Ragnar Tingsvik, Claes Von Sivers Claes Göran Borg,Rolf Borglid,Ingvar 

Eriksson,Jan Frykberg, Anders Frönell,Einar Gustavsson,Håkan Löwberg,Jan Olof 

Moberg,Erik Schalling.( Mer än en 50 procents närvaro! Rekord!) 

 

Årsmötet - det sjätte i den nyuppväckta Föreningens historia - inleddes med att ”Örlogssång”, 

dikt tillägnad Flottans Män av Evert Taube 1935, deklamerades. 

 

Jan Göthberg,inbjuden föreläsare, höll inledningsvis anförande om ”Sjöfart från Vättern”, 

som kompletterades med mycket intressanta bilder från fartyg som seglat eller framförts med 

motor. Göthberg gav intressanta tidsbilder från den epok han själv var jungmanskock ombord 

på pappans båt, som gick genom otaliga slussar ut mot Östersjön och sen tillbaka till 

Vättervattnen. Ordf. gav till Jan Göthberg, som uppskattning för en intressant föreläsning en 

gåva i form av välsmakande dryck. Göthberg fick ta emot hjärtliga applåder av auditoriet.   

 

Ärtor,lättöl,bröd, ost, pannkakor med sylt och grädde följt av kaffe med en söt kaka 

undfägnades Flottans Män. Allt tillagat och trakterats av bitr. Klubbmästarn Ragnar 

Tingsvik.Varm punch fanns också att tillgå för en kostnad av 20 kronor per glas. 

Samfällt uttrycktes stor tacksamhet till bitr. Klubbmästarens insats.    

 

§ 1 Ordförande hälsade medlemmarna välkomna till Årsmötet.  

 

§ 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 sekr. Årsberättelsen för 2016, vilken godkändes, med tillägg om några    

kompletterande meningar om ”Julgransövderflygningen” över Jönköping av en division 

Gripenplan från F7 Såtenäs den 8 dec 2016. 

 

§7 Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen i Föreningen och meddelade att  

     Föreningen har 29.747 kronor på banken och av dessa hör 4000:- till årsavgiften till 

Förbundet centralt för 2017. 

Eftersom ingen revisor var närvarande på mötet fick kassören läsa upp några av 

verifikationerna och transaktionsrapporter för år 2016. Meddelade kassören att anslag om 

4000 finns avsatta för medlemsbefrämjande åtgärder samt att medel fortfarande finns att 

tillgå ut ”Prinsens fond”. Sammantaget meddelade kassören att utgifter för Flottans Män 

2016 finns inom budgeterade ramar. Enades mötet om att revision skall finnas i 

Föreningen och att en revisor skall utses som kan lämna revisionsrapport. 

  

§8  Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2016.       

 

§9 Årsmötet ställde följande frågor till styrelsen bl.a. frågor om rekrytering av nya 

medlemmar. Hävdade några att det är bra att lokalpressen informeras om verksamheten, 

detta väcker nyfikenhet. Någon annan hävdade att man kan ta med sig någon presumtiv 

medlem till något av Flottans Mäns Möten. Apropå ekonomi och ”mässkassans” status 

hävdade någon att kassören måste finna en enkel och praktisk väg att hantera småutlägg 

    utan att styrelsen formellt måste fatta formella beslut. 

        

 

§10 Valberedningen förslag för 2017: 

        Omval av Måns Suneson som ordf. 

        Omval( 1 år) Leif Aljered,kvarstår 

        Omval (1 år) Hans Suneson,kvarstår 

        Omval Jan Johansson (1 år) kvarstår     

        Omval Ragnar Tingsvik( 1 år)kvarstår 

        Omval Thorleif Rubin (1 år)kvarstår 

        Omval Sven-Anders Nyström (1 år)kvarstår 

        Omval webbmaster: Janne Frykberg,kvarstår 

        Suppleanter:  

        Omval (1 år)  Ingvar Ericsson,kvarstår 

             ”         ”     Stig Karlén 

        Revisorer:  

        Nyval Jan Hallström ( Carl Gustav Dybeck hade avsagt sig uppdraget) 

        Revisorssuppleant ( 1 år) Rolf Borglid 

        Valberedning: 

        Claes von Sivers ( 1 år) 

        Nyval  (1 år) Per Åke Strandsäter 

         

 

§11 Meddelade kassören budget för 2017,  vilket årsmötet godkände. 

 

      

§12 Fastställdes årsavgiften för medlemskap i Flottans Män Jönköping Förening år 2017 till 

       250:- per medlem. 



 

 

 

§13 Versamhetsplanering 2017. 

       Studieresa planeras ons- och torsdagen den 3-4 maj där kamraterna i Flottans Män i 

Lysekil skall besökas och där eftermiddagsprogram planeras. Övernattning och 

verksamhetsbesök skall sedan göras på Örlogsbasen Skredsvik. Mer information kommer 

om studiebesöken. 

       Traditionsenligt skall S.O.S hållas i midsommarveckan. Till hösten planeras ett dagars 

studiebesök till F7 Såtenäs där Gripencentrum och Transportflygardivisionen planeras 

besökas. I dec 2017 görs sedvanligt besök till Fästningskyrkan i Karlsborg där Marinens 

Musikkår ger Julkonsert. 

 

§14 Godkände årsmötet verksamhetsplanen för 2017.  

 

§15 Uppmanade vår webbmaster Jan Frykberg de medlemmar som ännu ej sänt in foto på sig 

själva att göra detta. Det finns många fördelar med att ha ordentlig dokumentation på 

medlemmarna i Föreningens register. Webbmastern uppmande således till följande 

handling:sänd in foto och namnge bilden det med det egna namnet.       

 

§15 Förklarade ordf. mötet avslutat och tackade medlemmarna för visat intresse. 

 

 

Leif Aljered 

Leif Aljered, sekreterare 

 

 

 

JUSTERAS: 
Leif Aljered                                                                   Måns Suneson 

Leif Aljered                    Måns Suneson 

 

 

 

        

  

 

 


