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KAMRATFÖRENINGEN   ÅRSMÖTESPROTOKOLL 
FLOTTANS MÄN I STOCKHOLM  2018-03-15 
Teatergatan 3, 111 48 Stockholm 

 
Protokoll fört vid årsmötet med Flottans Män i Stockholm den 15 
mars 2018 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 53 personer.  
      
§ 2. 
Parentation 
Ett ljus tändes för att hedra minnet av de kamrater som avlidit under 2017. Örjan Sterner 
läste upp namnen på dem som lämnat oss. Vår kaplan Carl-Olof Berglund förmedlade några 
tänkvärda ord om livets skiftningar i glädje och sorg samt läste dikten ”Vårt liv är en vindfläkt 
en saga en dröm …” av Nils Ferlin. Han avslutade med att läsa välsignelsen över oss andra. 
 
§ 3. 
Val av årsmötespresidium (ordförande och sekreterare) 
Till årsmötesordförande valdes Örjan Sterner och till sekreterare Birgitta Nordenbris. 
 
§ 4. 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen fastställdes av mötet. 
 
§ 5. 
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
 Torbjörn Lundahl och Bo Schagerberg 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 2017 som samtidigt visades digitalt.  
 
§ 8. 
Ekonomisk årsredovisning 
Skattmästaren redovisade digitalt sammandrag av balans- och resultatrapport för 
föreningen. År 2017 redovisar en förlust på -42.885,22 kronor.  
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§ 9. 
Revisorernas berättelse 
Maud Biärsjö 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 förvaltningen under år 2017. 

 
§ 11. 
Beslut om budget för 2018 samt årsavgift för 2019 
Skattmästaren föredrog förslag till slutlig budget för 2018 för föreningen (inkl. Stora Tratten). 
Årsmötet beslöt att fastställa budgeten för 2018 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 2018. 
 
Styrelsen 
Namn  Val till Ny-/omval  Tid 
Örjan Sterner Ordförande Omval  2 år 
Birgitta Nordenbris Ordinarie Omval  2 år 
Lars-Göran Gahmberg Ordinarie Omval  2 år  
Carl-Olof Berglund Suppleant Omval  1 år 
Leif Lindberg  Suppleant Omval  1 år 
Sven Sahlsten  Suppleant Omval  1 år 
 
Revisorer 
Bo Johansson  Omval  1 år 
Maud Biärsjö   Omval  1 år 
 
För att få en fullständig bild av styrelsen till nästa årsmöte tas här upp ledamöter valda 
2017 som kvarstår till 2019. 
 
Krister Hansén Skattmästare           Ordinarie 1 år 
Lennart Bresell Ledamot           Ordinarie 1 år 
Krister Lundvall Ledamot           Ordinarie 1 år 
Fredrik Scholander Ledamot           Ordinarie               1 år  
Lars Blomqvist Ledamot                  Ordinarie 1 år 
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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 2018 
Krister Hansén presenterade förslag till program för 2018. Tillkommit har sedan årets utskick 
att den 15 april kommer Sjöhistoriska att anordna en ceremoni på Galärvarvskyrkogården.  
Då är det 75 år sedan HMS Ulven gick under med hela sin besättning. Nordiska marinmötet 
äger rum i Åbo den 8-10 juli. 15 personer från FM kan delta med bidrag från Riksförbundet. 
Örlogsdagarna har ändrat datum till 24-26 augusti. Samtidigt påmindes om att det i år är FM 
Stockholm som anordnar riksårsmötet 20-22 maj. Mötesdeltagarna uppmanades om att i 
möjligaste mån boka digitalt. I övrigt informerade Krister H om att all aktuell information 
finns att läsa på FM Stockholms hemsida. 
 
§ 14. 
Motioner 
Inga motioner har inkommit. 
 
§ 15. 
Utdelning av hedersutmärkelser och veterantecken 
Veterantecken för medlemskap från år 2000 och tidigare delades ut till tre personer. De som 
varit medlemmar från år 2000 och inte kunde närvara idag kan kontakta kansliet. Klubbnålar 
till nya medlemmar delades ut. Samtidigt presenterade sig två nya medlemmar som hälsades 
välkomna till Stockholmsföreningen.  
 
§ 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: Justeras: 
 
 
 
Birgitta Nordenbris Örjan Sterner          Torbjörn Lundahl         Bo Schagerberg
  Ordförande 


