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KAMRATFÖRENINGEN   ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2019 
FLOTTANS MÄN I STOCKHOLM  2019-03-21 
Teatergatan 3, 111 48 Stockholm 
 
Mötet inleddes med att vår hedersordförande viceamiral Jonas Haggren, numera chef för 
ledningsstaben vid Försvarsmaktens högkvarter, höll en intressant föredragning om 
aktuella händelser och planerad utveckling inom Marinen. Jonas som under många år varit 
en viktig informationskälla för Flottans Män har nu avsagt sig sitt uppdrag. Örjan Sterner 
tackade honom för värdefulla insatser och belönade honom med FM:s Hedersankare i 
guld. (§ 15). Till ny hedersordförande utsågs kommendör Jonas Wikström som hälsades 
välkommen som medlem och hedersordförande i föreningen. 

 
Protokoll fört vid årsmötet med Flottans Män i Stockholm 
torsdagen den 21 mars 2019 i Sjöfartshuset, Skeppsbron 10 
 
§ 1. 
Sammanträdet öppnas 
Ordföranden Örjan Sterner hälsade de närvarande välkomna till årsmöte för Flottans Män i 
Stockholm och förklarade mötet öppnat. Deltagarantalet var 65 personer. I år hade vi 
möjlighet att vara i Sjöfartshuset som lockade extra många deltagare vilket var trevligt. 
    
§ 2. 
Parentation 
Ett ljus tändes för att hedra minnet av de kamrater som avlidit under 2018. Örjan Sterner 
läste upp namnen på dem som lämnat oss. Vår kaplan Carl-Olof Berglund gjorde en 
betraktelse över åldrandets dilemma men också hur viktig gemenskapen med kamrater är i 
samband med att man mister en nära anhörig eller vän. Han talade också om den eviga 
frågan om vad det blir av oss när vi avlider och citerade en amerikansk författare vars 
tolkning gick ut på att vi kanske inte seglar från något utan i stället seglar till något nytt.  
 
§ 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 
Fredrik Scholander och Björn Nylén 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. 



2 
 

 
§ 7. 
Styrelsens verksamhetsberättelse 
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen för 2018 som samtidigt visades digitalt. 
Samtliga ordinarie styrelseledamöter har undertecknat årsberättelsen. 
 
§ 8. 
Ekonomisk årsredovisning 
Skattmästaren redovisade digitalt sammandrag av balans- och resultatrapport för 
föreningen. År 2018 redovisar en vinst på 50.570 kronor. Föreslås att årets vinst disponeras 
så att 40.000 kronor överförs till Stora Trattens investeringsfond och att 10.570 kronor 
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 förvaltningen under år 2018. 

 
§ 11. 
Beslut om budget för 2019 samt årsavgift för 2020 
Skattmästaren föredrog förslag till slutlig budget för 2019 för föreningen (inkl. Stora Tratten). 
Årsmötet beslöt att fastställa budgeten för 2019 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 2019. 
 
Styrelsen 
Namn  Val till  Ny-/omval  Tid 
Krister Hansén Skattmästare  Omval  2 år 
Lennart Bresell Ordinarie  Omval  2 år 
Krister Lundvall Ordinarie  Omval  2 år  
Fredrik Scholander Ordinarie  Omval  2 år 
Sven Sahlsten Ordinarie  Nyval  2 år 
Carl-Olof Berglund Suppleant  Omval  1 år 
Leif Lindberg  Suppleant  Omval  1 år 
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Revisorer 
Bo Johansson   Omval  1 år 
Arne Keller    Nyval  1 år 
 
För att få en fullständig bild av styrelsen till nästa årsmöte tas här upp ledamöter valda 
2018 som kvarstår till 2020. 
 
Örjan Sterner Ordförande           Ordinarie 1 år 
Birgitta Nordenbris Ledamot           Ordinarie 1 år 
Lars-Göran Gahmberg Ledamot           Ordinarie 1 år 
 
Valberedningen 
Valberedningen har bestått 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 2019 
Årets preliminära aktivitetsprogram har varit utsänt till samtliga medlemmar i början av året. 
Ändringar av programmet kan förekomma. Vår hemsida uppdateras fortlöpande med 
aktuella händelser och ev. ändringar. 
 
Per Erik Tibblin gjorde ett upprop angående hissning av stor flaggning på af Chapman. Det är 
ett rätt stort antal som ställer upp när flaggorna ska hissas men dessvärre desto färre när 
nedhalningen ska ske. Per Erik vädjade om bättring. Vidare informerade han om övriga 
aktiviteter som ska ske på och runt af Chapman under vår- och sommarperioden. 
 
Fredrik Scholander tog tillfället i akt att berätta kort om den gångna sommaren på Tratten 
som innehöll både arbete och rekreation men också midsommarregn och extrem värme. 
Dessutom rapporterade Fredrik om stormen Alfridas härjningar på Stora Tratten som gjorde 
att taket på klubbhuset Evert Taube blåste av och att 23 stora träd har blåst ner.  
 
§ 14. 
Motioner 
Inga motioner har inkommit. 
 
§ 15. 
Utdelning av hedersutmärkelser och veterantecken 
Veterantecken för medlemskap från år 2001 och tidigare delades ut till berättigade 
närvarande personer. De som varit medlemmar från år 2001 och inte kunde närvara idag kan 
kontakta kansliet. Klubbnålar till nya medlemmar delades ut och hälsades välkomna till 
Stockholmsföreningen.  
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§ 16. 
Mötet avslutas 
Ordföranden tackade styrelsen och medlemmarna för visat intresse och avslutade årsmötet. 
Därefter väntade middagen som bestod av silltallrik och pytt i panna i Sjöfartshusets 
festvåning. Till kaffet bytte vi lokal och hade en trivsam stund tillsammans. 
 
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            Fredrik Scholander        Björn Nylén 
  Ordförande 


