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Protokoll fört vid årsmötet med Flottans Män i Stockholm torsdagen den 17 
mars 2022 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. I år kunde vi ha mötet i sedvanlig tid.  Deltagarantalet var 42        
personer.  
    
§ 2. 
Parentation 
Ett ljus tändes för att hedra minnet av de kamrater som avlidit under 2021. Vår kaplan Carl-Olof 
Berglund läste upp namnen varpå hölls en tyst minut. Vidare gjorde Calle en betraktelse över hur vi 
människor prövas. Först två år av pandemi och som inte det vore nog så har ett krig startats i 
Ukraina. Därefter citerade han Hjalmar Söderberg ur Doktor Glas. Man vill bli älskad, i brist därpå 
beundrad, i brist därpå avskydd och föraktad med adress till en viss rysk ledare. Avslutningsvis lästes 
Välsignelsen över oss. 
  
§ 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 
 Krister Lundvall och Stig Wessman 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 2021. 
Fredrik Scholander berättade om det gångna året på Stora Tratten som varit ett rekordår med många 
besökare. Trots pandemin så har de kunnat hantera den med rätt avstånd. Fredrik riktade ett stort tack 
till alla som har bidragit med arbetsinsatser och pengar till verksamheten. 
Per Erik Tibblin rapporterade om Knopar och Stek. Flaggskiftningen på af Chapman var välbesökt 
och mycket uppskattad. Han berättade också om intressanta möten och historien bakom ”prinsess-
ljusstaken” som kan läsas om i Tidskriften nr 1 2022. Per Erik hälsade flera välkomna att vara med 
på flagghissning på af Chapman och även halning då det brukar vara tunnsått med deltagare. På hem-
sidan aviseras om tid för flaggning/halning under året. 
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Krister Hansén rapporterade kort om den nya hemsidan och om hur man kan utnyttja fler tjänster 
som MyClub erbjuder. 
 
§ 8. 
Ekonomisk årsredovisning 
Skattmästaren redovisade sammandrag av balans- och resultaträkning för föreningen. År 2021 redo-
visar ett överskott på 33 367,55 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 2021. 

 
§ 11. 
Beslut om budget för 2022 samt årsavgift för 2023 
Skattmästaren föredrog förslag till slutlig budget för 2022 för föreningen (inkl. Stora Tratten). Års-
mötet beslöt att fastställa budgeten för år 2022 samt att årsavgiften ska vara oförändrad dvs. 
225 kr för år 2023. 
 
§ 12. 
Val av ordförande, skattmästare, ledamöter, revisorer och valberedning 
På valberedningens förslag valdes följande styrelseledamöter och revisorer för år 2022. 
Styrelsen 
Namn   Val till   Ny-/omval  Tid 
Örjan Sterner  Ordförande Omval  2 år 
Birgitta Nordenbris Ledamot  Omval  2 år 
Leif Lindberg  Ledamot  Omval  2 år 
Per Erik Tibblin  Ledamot  Nyval   2 år 
Lars-Göran Gahmberg Suppleant  Nyval   1 år 
Lennart Bresell  Suppleant  Omval  1 år 
Revisorer 
Bo Johansson   Omval  1 år 
Arne Keller    Omval  1 år 
 
Adjungerad kaplan Carl-Olof Berglund 
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För att få en fullständig bild av styrelsen till nästa årsmöte tas här upp ledamöter valda 2021 
som kvarstår till 2023. 
 
Namn    Vald till   Kvarstår 
Krister Hansén   Skattmästare  1 år 
Fredrik Scholander  Ordinarie   1 år 
Sven Sahlsten   Ordinarie   1 år 
Thomas Svensson  Ordinarie   1 år  
 
Valberedningen 
Valberedningen har bestått av Harald Abramson (sammankallande), Per Olof Rekola och Bo Blyvall,   
vilka förklarade sig villiga att kvarstå till nästa årsmöte. Mötet valde Abramson, Rekola och Blyvall 
till valberedning.  
 
§ 13. 
Förslag till verksamhetsprogram för 2022 
Årets preliminära aktivitetsprogram har varit utsänt till samtliga medlemmar i början av året.  
Programpunkter har efter hand ställts in och andra har tillkommit. Vår hemsida uppdateras fortlö-
pande med aktuella händelser och ändringar.  
 
§ 14. 
Motioner 
Inga motioner har inkommit. 
 
§ 15. 
Utdelning av hedersutmärkelser och veterantecken 
De som varit medlemmar från år 2004 fick sitt veterantecken. Nya medlemmar fick klubbnålen.  
Dessutom tilldelades följande personer förtjänsttecken. Leif Lindberg, Thomas Svensson, Stig Wess-
man, Sigrid Zetterström och Eva Gahmberg för aktiva insatser i föreningen.     
 
§ 16. 
Mötet avslutas 
Ordföranden tackade styrelsen och medlemmarna för visat intresse och avslutade årsmötet kl. 19.00. 
Därefter väntade middagen som bestod av sill med tillbehör som förrätt och Wallenbergare som hu-
vudrätt i Sjöfartshusets festvåning.  
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
Birgitta Nordenbris  Örjan Sterner     Krister Lundvall  Stig Wessman  


