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KAMRATFÖRENINGEN  ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
FLOTTANS MÄN I STOCKHOLM  2017-03-16 
Teatergatan 3, 111 48 Stockholm 
 

 
Protokoll fört vid årsmötet med Flottans Män i Stockholm den 16 
mars 2017 i konferenslokalen på Blasieholmens restaurang 
 
 
 
§ 1. 
Sammanträdet öppnas 
Ordföranden Örjan Sterner hälsade de närvarande välkomna till årsmöte för Flottans Män i 
Stockholm och förklarade mötet öppnat. Deltagarantalet var 51 personer.  
      
§ 2. 
Parentation 
Ett ljus tändes för att hedra minnet av de kamrater som avlidit under 2016. Örjan Sterner läste 
upp namnen på dem som lämnat oss som vi minns med både saknad och glädje. Vår kaplan 
kunde inte närvara så istället läste Örjan ett par tänkvärda dikter av kända poeter. 
 
§ 3. 
Val av årsmötespresidium (ordförande och sekreterare) 
Till årsmötesordförande valdes Örjan Sterner och till sekreterare Birgitta Nordenbris. 
 
§ 4. 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
§ 5. 
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
Stig Wessman 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 som samtidigt visades digitalt.  
Fredrik Scholander berättade specifikt om Stora Trattens verksamhet. 
Per Erik Tibblin informerade om att verksamheten för Knopar och Stek nu har flyttat till af 
Chapman. Han efterlyste hjälp med utsortering av gamla signalflaggor. Två personer anmälde 
sig. Samtidigt ska stor flaggning sitta uppe under ”Gotland runt” på af Chapman tiden 29 juni 
– 2 juli. Vidare inforation kommer att finnas på hemsidan. 
Ole Holmberg anmälde sig till att ingå i flaggvakten.  
    
 



 2

§ 8. 
Ekonomisk årsredovisning 
Skattmästaren redovisade digitalt sammandrag av balans- och resultatrapport för föreningen. 
Årets resultat är -77.087 kronor.  
 
§ 9. 
Revisorernas berättelse 
Bo Johansson läste upp revisionsberättelsen som 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 förvaltningen under år 2016. 

 
§ 11. 
Beslut om budget för 2017 samt årsavgift för 2018 
Skattmästaren föredrog förslag till slutlig budget för 2017 för föreningen (inkl. Stora Tratten). 
Årsmötet beslöt att fastställa budgeten för 2017 samt att årsavgiften ska vara oförändrad dvs. 
225 kronor. 
 
§ 12. 
Val av ordförande, skattmästare, ledamöter, revisorer och valberedning 
På valberedningens förslag valdes följande styrelseledamöter och revisorer för år 2017. 
 
Styrelsen 
Namn  Val till Ny-/omval  Tid 
Lars Blomqvist Ordinarie Nyval  2 år 
Lennart Bresell Ordinarie Omval  2 år 
Krister Hansén Skattmästare Omval  2 år  
Krister Lundvall Ordinarie Omval  2 år 
Fredrik Scholander Ordinarie Omval  2 år 
Carl-Olof Berglund Suppleant Omval  1 år 
Leif Lindberg Suppleant Omval  1 år 
Sven Sahlsten 1) Suppleant Nyval  1 år 
 
1) Sven Sahlsten valdes 2016 till ordinarie ledamot för en tid av 2 år men går på egen begäran 
över till att bli suppleant. 
 
Revisorer 
Bo Johansson  Omval  1 år 
Maud Biärsjö  Omval  1 år 
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För att få en fullständig bild av styrelsen till nästa årsmöte tas här upp ledamöter valda 
2016 som kvarstår till 2018. 
Örjan Sterner  Ordförande           Ordinarie 1 år 
Birgitta Nordenbris Ledamot           Ordinarie 1 år 
Lars-Göran Gahmberg Ledamot           Ordinarie 1 år                    
 
Valberedningen 
Valberedningen, består av Per Olof Rekola (sammankallande) och Bo Blyvall. Båda 
förklarade sig stå till förfogande inför detta val. Mötet utsåg Rekola och Blyvall till 
valberedning.   
 
§ 13. 
Förslag till verksamhetsprogram för 2017 
Ordföranden presenterade förslag till program för 2017. 
 
§ 14. 
Motioner 
Inga motioner har inkommit. 
 
§ 15. 
Utdelning av hedersutmärkelser 

 Veterantecken för medlemskap från 1999 och tidigare delades ut till 1 person. 
            De personer som varit medlemmar från 1999 och tidigare kan kontakta kansliet. 
            Samtidigt delades klubbnålar ut till nya medlemmar. 
 
§ 16. 
Mötet avslutas 
Ordföranden tackade styrelsen och medlemmarna för visat intresse och avslutade årsmötet. 
Därefter väntade middagen 1 tr. upp på Blasieholmens restaurang. 
 
OBS! Bilagorna till verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, budgetförslag, 
förslag till årets aktiviteter och årsmötesprotokollet finns att studera på kansliet för dem 
som inte kunde närvara vid årsmötet. 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Birgitta Nordenbris 
 
 
Justeras: 
 
 
Örjan Sterner   Stig Wessman        Kurt Granberg 
Ordförande 
 
   
 


