
 

 

                                                               
 

 

Flottans Män Jönköping                                                           2018-03-14 

 

Protokoll fört vid Årsmöte med Flottans Män Jönköping 2018 

 
Datum: 14 mars 2018. Tid 13.00 – ca 15.30 

 

Plats: Nyarpsstugan Bankeryd  (Bankeryds motions- och orienteringsklubbs stuga) 

 

Närvarande: Leif Aljered, Thorwald Alfredsson, Jan Hallström, Karl Harrius, Jan O 

Johansson, Jimmy Eriksson, 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, 

Håkan Löwberg, Jan Olof Moberg, Bengt Granroth, Thorleif Rubin, Osvald Lundqvist, Björn 

Zander, Thomas Lehnér.                                      ( Nära 70  procents närvaro  Rekord!) 
 

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

uppmanade om stillhet. De församlade ombads hedra de 44 saknade sjömännen från den 

Argentinska Flottans u-båt ARA San Juan med en tyst minut.  Mötet enades om att sända ett 



tillkännagivande till Argentina Ambassad  med anledning av förlusten av sjömännen i den 

argentinska ubåten.  Av skrivelsen till Ambassadören framgår följande:  

 

Med en tyst minut hedrades minnet av de 44 saknade sjömännen från San Juan, som försvann 

i S:a Atlanten för en tid sedan. U-båtsmännen från San Juan, våra kamrater från världens 

alla hav, är i våra minnen bevarade. Högaktningsfullt Flottans Män Jönköping. 

 

  

 

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

så många hade hörsammat inbjudan till Årsmöte 2018. 

 

§ 2 Röstlängd fastställdes samt att mötet var utlyst 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 2017, som godkändes av de närvarande. 

 

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

     Föreningen har mer än 28.000  kronor på banken och av dessa hör ca 4000:- till årsavgiften 

till Förbundet centralt för 2018. 

Revisorn läste upp revisionsberättelsen och betonade att revisionen även omfattade den 

s.k. mässkassan, d.v.s. utgifter som kassören haft för att köpa t.ex. en bokgåva att 

överlämna vid Föreningens studiebesök samt andra smärre utgifter. Revisorn meddelade 



att Föreningens tillgångar den 30 december 2017 var 31.668 kronor. Revisorn föreslår att 

årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 

 

§8  Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för 2017.       

 

§9 Årsmötet hade inga frågor att ställa till styrelsen. 

 

§10 Valberedningen förslag för 2018: 

        Omval av Måns Suneson som ordf. 

        Omval( 1 år) Leif Aljered 

        Omval (1 år) Hans Suneson 

        Omval Jan Johansson (1 år)     

        Omval Ragnar Tingsvik( 1 år) 

        Omval Thorleif Rubin (1 år) 

        Omval Sven-Anders Nyström (1 år) 

        Omval webbmaster: Janne Frykberg, 

        Suppleanter: 

        Omval (1 år)  Ingvar Ericsson 

             ”         ”     Stig Karlén 

        Revisorer: 

        Omval: Jan Hallström 

        Revisorssuppleant Rolf Borglid avböjer omval. 

        Lasse Krantz valdes till revisorssuppleant för ett år 

        Valberedning: 

        Claes von Sivers (1 år) 

        Per Åke Strandsäter (1 år) 

         

 

§11 Meddelade kassören budget för 2018,  vilket årsmötet godkände. 

 

      

§12 Fastställdes årsavgiften för medlemskap i Flottans Män Jönköping Förening år 2018 till 

       250:- per medlem. 

 

 

 

§13 Verksamhetsplanering 2018. 

       

      Studieresa planeras onsdagen den 25 april till Garnisonen i Eksjö. 

       

      Tanken är att ordföranden för Ing 2 Kamratförening, Lennart Blom, följer med i hyrd buss 

för att under resan kunna informera om Göta Ingenjörregemente Ing 2, Smålands 

regemente I 12, samt förbandens  Ing 2  och  I 12 historia och Armens Fältarbetscentrum, 



Swedec totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, plus  SMKR:s 

verksamhet. 

       

      De småländska regementena har anor tillbaka till 14 -1600 tal och har deltagit i de flesta 

kända slagen ute i Europa under 16-1700 talen. 

 

       Ing 2 Kamratförening är liksom Flottans Män Jönköping anslutna till Sveriges Militära 

Kamratföreningars Riksförbund SMKR   

       Lennart Blom, har aktivt medverkat med planering av vårt studiebesök till Eksjö 

Garnison. 

       

      Studieresa planeras till hösten för besök på 4:e Ytstridsflottiljen i Hårsfjärden, där 

grindarna lördagen den 15 september är öppna och alla fartygsenheter visas upp för 

allmänheten. 

      Meddelade ordföranden och sekreteraren att kontakt kommer att tas med Flottans Mäns 

Förening i Haninge för hjälp att ordna med boende på vandrarhem eller hotell i närheten 

av Nynäshamn eller Berga. 

     Sekreteraren meddelade att försök görs för att vår Förening skall kunna få egen guide vid 

besöket i Hårsfjärden. Årsmötet fann att studiebesöken var av intresse och att man ställer 

sig positiva till att styrelsen har fortsatt planering av besöken. Dock meddelade några av 

årsmötets deltagare att det vore bättre om buss arrangerades till studieresan till 

Hårsfjärden än till Eksjö, där man istället hävdade att personbilar  kunde användas för den 

korta resan till Eksjö T/R.  

      Meddelade Ingvar Ericson att han hade som uppfattning att det vore bra om inkvartering 

kunde göras på hyggligt hotell i stället för vandrarhem el. dylikt.  

      Beslutade årsmötet att ge styrelsen fortsatt förtroende att planera studieresorna efter bästa 

förmåga. 

 

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

som brukligt efter det att ordföranden ställer frågan till Årsmötet om denna samling 



ansågs trevlig att genomföra. På frågan från ordförande svarade mötet att så torde vara 

fallet. 

       Styrelsen meddelade att man i god tid per e-mail kommer att informera om kommande 

studieresor och andra sammankomster.        

 

§14 Godkände årsmötet verksamhetsplanen för 2018. 

 

§15 Uppmanade vår ordförande 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.      

 

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

 

Klubbmästare Ragnar Tingsvik undfägnade med bravur Flottans Män med: 

 

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

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

Samfällt uttrycktes- om än något lågmält -  stor tacksamhet till klubbmästarens insats.    

 

Jan Olof Moberg avslutade Årsmötet med ett mycket uppskattat föredrag om bilfärjornas      

historia  mellan Gränna och Visingsö. 

Ordföranden gav till Jan Olof Moberg, som uppskattning för en intressant föreläsning, en 

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

det avslutande föredraget. 

 

Leif Aljered 

Leif Aljered, sekreterare 

 

 

 

JUSTERAS: 

Leif Aljered                                        Måns    Suneson 

Leif Aljered                                    Måns Suneson 

 

 

 

        

  

 

 


