
 

 

                                                                
 

 

Flottans Män Jönköping                                                   2021-09-08 
 

Protokoll fört vid Årsmöte med Flottans Män Jönköping 2021 

 
Datum: 8 feb. 2021. Tid 12.00 – ca 15.30 
 
Plats: Domsands Båtsällskaps Klubbstuga, Bankeryd. 

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

Eriksson, Stig Karlén, Sven-Anders Nyström, Wilford Strandsäter, Per Åke Strandsäter.    
Måns Suneson, Claes von Sivers, Claes Göran Borg, Jan Frykberg, Thorleif Rubin,        
Thomas Skogsmo, Anders Lindell, Bengt Granrot, Bengt Åke Wärnbring, Hans Rydbeck, 

Lars Krans, Conny Hellman, Thomas Lehnér, Ingvar Ericsson ( Mer än hälften av  
Föreningens medlemmar i Jönköping var närvarande; mycket bra och lovande för framtiden!) 

 
Årsmötet - det tionde i den nyuppväckta Föreningens historia - inleddes med att ordföranden 
hälsade deltagarna välkomna till dagens Årsmöte. 

 
  

Klas-Peter Suneson höll föredrag om sitt liv som polis i G:a Stan och i Jönköping. 

 

Inledningsvis höll dagens inbjudne föredragshållare ett mycket uppskattat föredrag om sitt liv 

som polis i G:a Stan i Stockholm och som patrullerade polis i Jönköping. 
Klas- Peter Suneson tog sin klara röst i bruk ” kasernrösten från tiden på A6 ” och med 

inlevelse berättade om människor och händelser som han kommit i kontakt med både i 
Stockholm och Jönköping. Välkända namn som sopranen Kerstin Dellert, trubaduren och 
författaren Evert Taubes nämndes från Stockholmstiden och även bråket om almarna i 

Kungsträdgården fördes på tal. 
Tankeväckande ord fick åhörarna del av då både tragiska och komiska livsöden från tiden då 

Klas-Peter Suneson var patrullerande polis i Jönköping, lämnades. 
Klas-Peter Suneson fick ta emot rungande applåder av auditoriet efter sitt anförande. 
Ordföranden Måns Suneson överlämnade som tack en god dryck till dagens föredragshållare. 

 
  

 
 
 

 



 

Årsmötesförhandlingar 2021 
 
Samlingen inleddes med att ordf. bad om tystnad, då en minnesstund nu skulle hållas över att 
två av våra kamrater lämnat oss och vår Förening. Ordföranden gav några korta minnesrika 

ord om Einar Gustavssons och om Jan Karlssons liv. Parentationen avslutades med att de 
närvarande höll en tyst minut för hedrande av minnet av sina bortgångna kamrater. 

 

 
§ 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. 
I samband med att röstlängd fastställdes hälsades de nya medlemmarna Hans Rydbeck och 
Bengt-Åke Wärnbring välkomna till Föreningen Flottans Män Jönköping. Övriga närvarande 

lämnade korta redogörelser för sin tid i Flottan/Marinen. 
 

§ 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 ordf. Årsberättelsen för 2020, som godkändes av de närvarande. 
 

§7 Kassören, Stig Karlén, redogjorde för den ekonomiska ställningen i Föreningen och 
meddelade att ekonomin var synnerligen god. I kassan finns tillgångar på 43,000.   Kassören 

meddelade att den ingående balansen i Föreningen den 1 januari var 33.482 kronor. Intäkterna 
uppgick under året till 10.200 kronor och kostnaderna var 12.698 kronor. Årets förlust var 
således 2498 kronor och hörde samman med att Bussbolaget (Buss T/R till Karlsborg) inte 

sände fakturan förrän in på det nya året. Den utgående balansen 2020 -12-31 är 30,983 kronor. 
Utgifter till Förbundet centralt har under verksamhetsåret uppgått till 4900 kronor. 

 
§8 Jan Hallström läste upp revisionsberättelsen. Av denna framgår att den ingående balansen 
den 1 januari 2020 var 33,482.Intäkterna under året uppgick till 10.200 och avsåg 

medlemsavgifter. Härtill kommer ett bidrag om 5000 från Försvarsmakten, som utbetalas 
under januari 2021. Utgående balansen den 31 december 2020  är 30.983 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 2020.       
 

§10 Årsmötet hade inga frågor att ställa till styrelsen. 
 
§11 Valberedningen förslag för 2021: 

        Måns Suneson, som ordf.1 år- omval till 2022. 
        Leif Aljered, sekr. 2 år - vald till 2023. 

        Stig Karlén, kassör 2 år vald till 2023.         
        Claes Göran Borg, klubbmästare 2 år- nyval till år 2022. 



        Thorleif Rubin, ledamot 1 år omval till 2022 

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

        Webbmaster:         
        Bengt Granrot 2 år -nyval till 2022. 
                        

        Suppleanter: 
        Ingvar Ericsson, 2 år vald till 2023 

           
 
        Revisor:             

        Thorvald Alfredsson 1 år till 2022. 
         

        Valberedning: 
        Claes von Sivers (1 år) till 2022 
        Per Åke Strandsäter (1 år) till 2022 

         
 

§12 Budget för 2021 presenterades. 
 
§13 Årsmötet godkände budget för 2020. 

 
      

§14 Fastställdes årsavgiften för medlemskap i Flottans Män Jönköping Förening år 2020 till 
       250:- per medlem. 
 

§13 Verksamhetsplanering 2021. 
 

      a. Studieresa planeras onsdagen den 29 september till Grenna Museum och Visingsö; 
studiebesök ombord på Färjan tillkommer. Jan-Olof Moberg ordnar med kontakter med 
Rederiet.  Studiebesök planeras för att se hur en äldre välbevarad u-båtsmotor kan startas 

och användas. Wilford Strandsäter har kontakter för att genomföra nämnda studiebesök. 
Information om denna studieresa kommer att sändas ut till medlemmarna inom några 

veckor. 
 
       b. Öppet styrelsemöte planeras till tisdagen den 2 november. Restaurang Sofiehof 

kontaktas för satt efterhöra om restaurangen är öppen. 
             

       c. Konsertresa, 8:e-årsjubileumsresa, till Fästningskyrkan i Karlsborg under december 
månad. Styrelsen efterhör om Marinens Musikkår kommer att genomföra konsert i 
Karlsborg under december månad. 

          
 

§14 Godkände årsmötet verksamhetsplanen för 2021. 
 
 

§16 Förklarade ordföranden årsmötet för avslutat. Stort tack för framfördes till alla 
närvarande medlemmar. Särskilt tack till Klubbmästeriet och till Domsands Segelsällskap, 

som upplåter förnämliga sammanträdeslokaler, med strålande utsikt över Vättern. 
 



 

 

 

 

 

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 

 
 
 

        
  

 
 


