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Flottans Män i Stockholm   Tel:  072 363 85 54 
Teatergatan 3   Orgnr:  802018-3094 
111 48 STOCKHOLM   E-post: Sthlm@flottansman.se 

Protokoll fört vid årsmötet med Flottans Män i Stockholm torsdagen den 
14 oktober 2021 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. Liksom förra året blev vi tvingade att senarelägga vårt årsmöte 
som skulle ha ägt rum den 25 mars men blev inställt pga. Covid -19. Deltagarantalet var 33 perso-
ner. Även i år hade vi möjlighet att vara i Sjöfartshusets lokaler.  
    
§ 2. 
Parentation 
Ett ljus tändes för att hedra minnet av de kamrater som avlidit under 2020. Örjan Sterner läste upp 
namnen på dem. Vår kaplan Carl-Olof Berglund tog vid och ägnade en tanke till de som tidigare tjä-
nat vårt land i fred och demokrati som inte längre är med oss. En betraktelse över livet som det är 
framfördes. Det kan vara tungt när hösten kommer men att vi ska glädjas åt att samhället har öpp-
nat upp igen efter pandemin. Tiden går fort för oss alla så ta vara på den var budskapet. Därefter 
läste han välsignelsen över oss som hade samlats idag. 
 
Örjan Sterner läste upp en hälsning från vår hedersordförande konteramiral Jonas Wikström som 
befinner sig i Washington för uppdrag. Han erbjöd sig att vid tillfälle komma till FM och berätta vad 
som pågår i USA och hur han fyller sina arbetsdagar. Det tackar vi extra för. 
 
§ 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 
Torbjörn Lundahl och Kurt Granberg valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt 
fungera 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 2020. 
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Per Erik Tibblin rapporterade om Knopar och stek samt flaggskiftet från Skeppsgossarna till Flottans 
Män på af Chapman som utfördes under högtidliga former. Per Erik hälsade flera välkomna att vara 
med på flagghissning och halning på af Chapman när vi aviserar om tid för det under året. 
 
§ 8. 
Ekonomisk årsredovisning 
Skattmästaren redovisade sammandrag av balans- och resultatrapport för föreningen. År 2020 re-
dovisar en vinst på 201 047,31 kronor. Det stora överskottet beror på en testamentarisk gåva. Be-
slöts 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 2020. 

 
§ 11. 
Beslut om budget för 2021 samt årsavgift för 2022 
Skattmästaren föredrog förslag till slutlig budget för 2021 för föreningen (inkl. Stora Tratten). Års-
mötet beslöt att fastställa budgeten för 2021 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 2021. 
 
Styrelsen 
Namn   Val till   Ny-/omval  Tid 
Krister Hansén  Skattmästare Omval  2 år 
Fredrik Scholander Ledamot  Omval  2 år 
Sven Sahlsten  Ledamot  Omval  2 år 
Thomas Svensson  Ledamot  Nyval   2 år 
Per Erik Tibblin  Suppleant  Omval  1 år 
Lennart Bresell  Suppleant  Nyval   1 år 
Revisorer 
Bo Johansson   Omval  1 år 
Arne Keller    Omval  1 år 
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För att få en fullständig bild av styrelsen till nästa årsmöte tas här upp ledamöter valda 2020 som 
kvarstår till 2022. 
 
Namn    Vald till   Kvarstår 
Örjan Sterner   Ordförande  1 år 
Birgitta Nordenbris  Ordinarie   1 år 
Lars-Göran Gahmberg  Ordinarie   1 år 
Leif Lindberg   Ordinarie   1 år  
 
Valberedningen 
Valberedningen har bestått av Krister Lundvall (sammankallande), Per Olof Rekola och Bo Blyvall. 
Lundvall har avsagt sig uppdraget på egen begäran. Till ny sammankallande föreslogs Harald  
Abramson. Rekola och Blyvall förklarade sig villiga att kvarstå. Mötet valde Abramson, Rekola och 
Blyvall till valberedning.  
 
§ 13. 
Förslag till verksamhetsprogram för 2021 
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. Vi är också välkomna att vara med på Krigsseglardagen den 7 november i Nynäshamn. Lennart 
Bresell höll i insamlingen till Riksförbundet för julhälsningar. 
 
§ 14. 
Motioner 
Inga motioner har inkommit. 
 
§ 15. 
Utdelning av hedersutmärkelser och veterantecken 
De som varit medlemmar från år 2003 fick sitt veterantecken. Nya medlemmar fick klubbnålen.       
 
§ 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. 18.45. 
 
 
Vid protokollet:  Justeras: 
 
 
Birgitta Nordenbris Örjan Sterner    Torbjörn Lundahl Kurt Granberg    


