
                                                                
 

 

Flottans Män Jönköping                                                           2020-03-11 

 

Protokoll fört vid Årsmöte med Flottans Män Jönköping 2020 

 
Datum: 11 mars 2020. Tid 12.00 – ca 15.30 

 

Plats: Domsands Båtsällskaps Klubbstuga, Bankeryd. 

 

Närvarande: Leif Aljered, Thorvald Alfredsson, Jan Hallström, Karl Harrius, Jimmy 

Eriksson,   Stig Karlén, Jan Karlsson, Sven-Anders Nyström, Wilford Strandsäter, Hans 

Suneson,       Måns Suneson, Claes von Sivers, Claes Göran Borg, Jan Frykberg, Jan-Olof 

Moberg,   Thorleif Rubin, Thomas Skogsmo, Folke Gustavsson, Bengt Granrot ( Nästan 

hälften av  Föreningens medlemmar i Jönköping var närvarande; mycket bra och lovande för 

framtiden!) 

 

Årsmötet - det nionde i den nyuppväckta Föreningens historia - inleddes med att ordföranden 

hälsade deltagarna välkomna. Inledningsvis höll Jan-Olof Moberg ett anförande. 

 

 

Lars-Olof Moberg föreläste om livet som befälhavare på Götakanalbåtarna 

 

Styrelsen hade för år 2020 tillfrågat vår medlem Jan-Olof Moberg, Visingsö, 

färgskeppare och utbildad minör (jo, Jan-Olof har legat på minsvepardivisionerna och är 

utbildad minör) att komma och berätta om sina somrar som befälhavare på Göta 

Kanalbåtarna. 

Moberg levandegjorde tiden som kapten på främst Göta Kanalbåten Wilhelm Tham, på ett 

tilltalande sätt. Med bilder och berättelser från Göta Kanalbåtstiden fick han auditoriet att 

längta till livet på ”det blå bandet mellan Göteborg och Stockholm” dvs Göta Kanal. 

Olika episoder fann sin plats, allt från de olika slussarna till trerättersmiddagarna i salongen 

på Wilhelm Tham. Med utmärkta bilder från hytter och kök fick deltagarna sig till del ett 

stycke kanalbåtshistoria.   

Sjömännen från Jönköping gav Jan-Olof en rungande applåd för sitt föredrag och ordföranden 

uttryckte deltagarnas stora tacksamhet med att till Jan-Olof överlämna en välsmakande flaska 

Lineaqvavit. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Årsmötesförhandlingar 2020 
 

§ 1 Ordföranden hälsade medlemmarna välkomna till Årsmötet, och betonade glädjen över att 

så många hade hörsammat inbjudan. 

 

§ 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 2019, som godkändes av de närvarande. 

 

§7 Kassören, Stig Karlén, redogjorde för den ekonomiska ställningen i Föreningen och    

meddelade att den ingående balansen i Föreningen den 1 januari var 28.035 kronor. Intäkterna 

uppgick under året till 26.501 kronor och kostnaderna var 21.054 kronor. Årets resultat var 

således 5446 kronor och den utgående balansen är 33.482 kronor. Utgifter till Förbundet 

centralt har under verksamhetsåret uppgått till 4900 kronor. 

 

§8 Jan Hallström läste upp revisionsberättelsen. Av denna framgår att Föreningens tillgångar 

den 1 jan.2020 var 28.035 och kostnaderna var 21.054 kronor. Utgående balansen är 33.482 

kronor. Jan Hallström föreslog att årsmötet fastställer bokslutet för föreningen och beviljar 

styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 2020. 

 

§9  Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2018.       

 

§10 Årsmötet hade inga frågor att ställa till styrelsen. 

 

§11 Valberedningen förslag för 2020: 

        Måns Suneson, som ordf.1 år- omval till 2021. 

        Leif Aljered, sekr. 2 år - vald till 2021. 

        Stig Karlén, kassör 2 år vald till 2021.         

        Claes Göran Borg, klubbmästare 2 år- nyval till år 2022. 

        Thorleif Rubin, ledamot 1 år omval till 2021. 

        Sven-Anders Nyström, ledamot 2 år - valdes till 2022. 

         

        Webbmasters: 

        Jan Frykberg 1 år – omval till 2021. 

        Bitr. webbmaster Bengt Granrot 2 år -nyval till 2022. 

                        

        Suppleanter: 

        Ingvar Ericsson, 2 år vald till 2021 

        Hans Suneson, 1 år omval till 2021    

 

        Revisorer: 



        Jan Hallström 1 år omval till 2021 

        Revisorssuppleant: 

        Thorvald Alfredsson 2 år nyval till 2022. 

         

        Valberedning: 

        Claes von Sivers (1 år) till 2021 

        Per Åke Strandsäter (1 år) till 2021 

         

 

§12 Meddelade kassören budget för verksamhetsåret 2020 som omfattar intäkter i form av 

medlemsavgifter om 12,000 kr, överskott SOS 600 kr; summa intäkter: 12 600 

Kostnader: Avgift till Förbundet centralt: 5000 kr, Bankkostnader 1000 kr, Resekostnader 

1000 kr, Lokalhyror1.200 kr, presenter 1000 kr, mat årsmöte 1000 kr, oförutsett 2.400 kr. 

Summa utgifter12.600. Budgeterat resultat för år 2020  +- 0 

 

§13 Årsmötet godkände budget för 2020. 

 

      

§14 Fastställdes årsavgiften för medlemskap i Flottans Män Jönköping Förening år 2020 till 

       250:- per medlem. 

 

§13 Verksamhetsplanering 2020. 

 

      a. Studieresa planeras onsdagen den 22 april till Grenna Museum och Visingsö; 

studiebesök ombord på Färjan tillkommer. Jan-Olof Moberg ordnar med kontakter med 

Rederiet. Lunch skall intas på Visingsö Pensionat. Information om denna studieresa 

kommer att sändas ut till medlemmarna inom några veckor. 

 

       b. S.O.S. dvs, ( Sill, Ost och Snaps)- samlingen i Midsommartid kommer att genomföras 

den 10 juni i Nyarpsstugan. 

 

       c. Under september planeras ”Öppet styrelsemöte på Savoy Hotell.” 

 

       d. Under hösten planeras en tvådagars studieresa till Örlogsbasen i Berga och Muskö. 

       e. Konsertresa, 10-årsjubileumsresa, till Fästningskyrkan i Karlsborg under december 

månad . 

          

 

§14 Godkände årsmötet verksamhetsplanen för 2020. 

 

§15. Ordföranden gav information om samtal och överläggningar med representanter för  

Göteborgs Garnison/ FömedC, Försvarsmedicincentrum. 

       Ordföranden föreslog att medlemmarna skulle acceptera förslaget om att till Värdförband 

utse Göteborgs Garnison/ FömedC 

       Medlemmarna sade ja till ordförandens förslag. 

 

§16 Förklarade ordföranden årsmötet för avslutat. Stort tack för framfördes till alla 

närvarande medlemmar.   

 

 



§17 Övriga frågor. Kassören påminde deltagarna om att det går utmärkt bra att tillvarata 

möjligheten att använda Swish! Numret till Flottans Män Jönköping är Swish 1231234913. 

 

 

 

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

undfägnades Flottans Mäns årsmötesdeltagare. Allt tillagat och trakterats av 

klubbmästeriet dvs Claes Göran Borg, Anders Nyström och Stig Karlén Varm punsch fanns 

också att tillgå för en kostnad av 20 kronor per glas. 

    

Leif Aljered 
Leif Aljered, sekreterare 

 

 

 

JUSTERAS: 

Leif Aljered                                                                     Måns Suneson 

Leif Aljered                    Måns Suneson 

 

 

 

        

  

 

 


