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Flottans Män i Stockholm   Tel:  072 363 85 54 
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111 48 STOCKHOLM   E-post: Sthlm@flottansman.se 

Protokoll fört vid årsmötet med Flottans Män i Stockholm torsdagen den 
15 oktober 2020 kl. 17.30 i Sjöfartshuset, Skeppsbron 10 
 
§ 1. 
Sammanträdet öppnas 
Ordföranden Örjan Sterner hälsade de närvarande välkomna till årsmöte för Flottans Män i Stock-
holm och förklarade mötet öppnat. Äntligen kunde vi genomföra vårt årsmöte som skulle ha ägt 
rum den 26 mars men blev inställt pga. Covid -19. Deltagarantalet var 25 personer. Även i år hade vi 
möjlighet att vara i Sjöfartshusets lokaler. Restaurangen hade ordnat så att både mötet och mid-
dagen ägde rum på samma plats med luft mellan stolarna med anledning av rådande restriktioner. 
    
§ 2. 
Parentation 
Ett ljus tändes för att hedra minnet av de kamrater som avlidit under 2019. Örjan Sterner läste upp 
namnen på dem som lämnat oss.  Vår kaplan Carl-Olof Berglund tog vid och anförde en betraktelse 
över hur människors beteende förändrats under pandemin. Han gav också exempel på hur små 
händelser kunde påverka i positiv mening efter en lång isolering. Därefter läste han välsignelsen 
över oss som hade samlats idag. 
 
§ 3.  
Val av årsmötespresidium (ordförande och sekreterare) 
Till årsmötesordförande valdes Örjan Sterner och till sekreterare Birgitta Nordenbris. 
 
§ 4. 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes av mötet. 
 
§ 5. 
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
 Yngve Möller och Gert Malmqvist valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt fun-
gera som rösträknare.   
   
§ 6. 
Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande 
Årsmötet konstaterade att mötet varit utlyst i stadgeenlig tid. 
 
§ 7. 
Styrelsens verksamhetsberättelse 
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen för år 2019. Fredrik Scholander rapporterade från 
Stora Tratten och Per Erik Tibblin om Knopar och stek. Vår hedersordförande flottiljamiral Jonas 
Wikström informerade kort om aktuella händelser och riksdagens planer för Försvarsmakten. 
 
§ 8. 
Ekonomisk årsredovisning 
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Skattmästaren redovisade sammandrag av balans- och resultatrapport för föreningen. År 2019 re-
dovisar en vinst på 2 270 kronor. Beslöts att årets vinst överförs till ny räkning.  
 
§ 9. 
Revisorernas berättelse 
Bo Johansson läste upp revisionsberättelsen som därefter kunde läggas till handlingarna.  
 
§ 10. 
Beslut 

 Fastställande av framlagd resultat- och balansräkning 
 Disposition av årets resultat 
 Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

 
Årsmötet beslöt enligt revisorernas förslag: 

 att de framlagda resultat- och balansräkningarna fastställdes 
 att disposition av årets resultat överförs i löpande räkning 
 att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för föreningens räkenskaper under år 2019. 

 
§ 11. 
Beslut om budget för 2020 samt årsavgift för 2021 
Skattmästaren föredrog förslag till slutlig budget för 2020 för föreningen (inkl. Stora Tratten). Års-
mötet beslöt att fastställa budgeten för 2020 samt att årsavgiften ska vara oförändrad dvs. 225 kr. 
 
§ 12. 
Val av ordförande, skattmästare, ledamöter, revisorer och valberedning 
På valberedningens förslag valdes följande styrelseledamöter och revisorer för år 2020. 
 
Styrelsen 
Namn   Val till   Ny-/omval  Tid 
Örjan Sterner  Ordförande Omval  2 år 
Birgitta Nordenbris Ledamot  Omval  2 år 
Lars-Göran Gahmberg Ledamot  Omval  2 år 
Leif Lindberg   Ledamot  Nyval   2 år 
Per Erik Tibblin  Suppleant  Nyval   1 år 
Thomas Svensson Suppleant  Nyval   1 år 
Revisorer 
Bo Johansson   Omval  1 år 
Arne Keller    Omval  1 år 
För att få en fullständig bild av styrelsen till nästa årsmöte tas här upp ledamöter valda 2019 som 
kvarstår till 2021. 
Namn    Vald till   Kvarstår 
Krister Hansén   Skattmästare  1 år 
Lennart Bresell   Ordinarie   1 år 
Fredrik Scholander  Ordinarie   1 år 
Sven Sahlsten   Ordinarie   1 år  
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Valberedningen 
Valberedningen har bestått av Per Olof Rekola (sammankallande) och Bo Blyvall. Till ny sammankal-
lande i valberedningen föreslogs Krister Lundvall. Per Olof Rekola och Bo Blyvall förklarade sig villiga 
att kvarstå.  Mötet valde Lundvall, Rekola och Blyvall till valberedning.  
 
§ 13. 
Förslag till verksamhetsprogram för 2020 
Årets preliminära aktivitetsprogram har varit utsänt till samtliga medlemmar i början av året.  
Programpunkter har efter hand  pga. Covid-19 tyvärr ställts in. Vår hemsida uppdateras fortlöpande 
med aktuella händelser och ändringar. Krister Hansén informerade om årets kvarstående aktivite-
ter.  
 
§ 14. 
Motioner 
En motion rörande sjöfågeljakt på Stora Tratten har inkommit från medlemmen Anders Bergström. 
I motionen yrkas att Stockholmsföreningen ska föreslå riksårsmötet att Bergström ges möjlighet att 
arrendera jakträtten. Trattenkommittén har anfört att dylik jakt skulle innebära en icke försumbar 
olägenhet för verksamheten på ön och föreslagit att motionen inte ska bifallas. Föreningsstyrelsen 
har biträtt Trattenkommitténs uppfattning och i sitt yttrande föreslagit att motionen ska avslås.  
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte bifalla motionen. 
 
§ 15. 
Utdelning av hedersutmärkelser och veterantecken 
Per Olof Rekola belönades med ankarmedalj i guld för mångåriga insatser i föreningen samt extra 
för att han upptäckte att taket på klubbhuset på Tratten hade blåst av under stormen Alfrida. Carl- 
Olof Berglund, vår kaplan fick ankarmedalj i silver för insatser i föreningen samt i Riksförbundet. 
Björn Nylén fick ankarmedalj i silver för hans arbete på Tratten. Vår hedersordförande Jonas Wik-
ström fick förtjänsttecknet. En medlem fick veterantecknet och en ny medlem fick klubbnålen. 
De som varit medlemmar från år 2002 och inte kunde närvara idag kontaktar kansliet.        
 
§ 16. 
Mötet avslutas 
Ordföranden tackade styrelsen och medlemmarna för visat intresse och avslutade årsmötet. Däref-
ter väntade middagen som bestod av silltallrik, ärtsoppa och pannkakor i Sjöfartshusets festvåning.  
Mötet avslutads kl. 19.00. 
 
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
 
Birgitta Nordenbris Örjan Sterner    Yngve Möller Gert Malmqvist     


