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PROTOKOLL 

 

Protokoll fört vid årsmöte för Officerskassan I 5 årsmöte för verksamhetsåret 

 2011 

Plats: SkytteC, Kånkbacken, Tid: 14:30 

 

Närvarande:  Peter Wilhelmsson, Erik Bengtsson, Lars-Linus Ekqvist, Jonny Jonsson,  

 Olle Christmanson, Anders Andersson, Bengt Brügge, Ole Kereby,  

 Johan Andersson, Björn Wibom, Christer Strömstedt, Patrik Modin,  

 Sven-Olof Jansson, Martin Öhagen, Carl-Erik Eriksson, Jonas Hedenljung, 

 Per Löfvenberg.  

 

§1 Årsmötets öppnande 

  

 Ordförande Erik Bengtsson hälsade alla närvarande välkomna och öppnade 

 mötet. 

 

§2 Fastställande av röstlängd 

  

 Kassören redogjorde för medlemsmatrikeln och mötet fastställde den som 

 röstlängd. 

 

§3  Fråga om mötet stadgeenliga utlysande 

  

 Kallelse hade skett skriftligen i rätt tid och via sociala medier.  

 Mötet fann att kallelsen skett enligt stadgarna. 

 

§4 Fastställande av dagordning 

  

 Dagordning fastställdes. 

 

§5 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

  

 Erik Bengtsson valdes till ordförande för mötet 

 Peter Wilhelmsson valdes till sekreterare 

 

§6  Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden 

 skall justera protokollet. 
 

Sven-Olof Jansson och Christer Stömstedt valdes till protokolljusterare och 

 rösträknare. 
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§7 Kontroll av beslutsmässighet 

  

 Peter Wilhelmsson har fullmakt från Karl Enarsson, Magnus Lindow och Per 

 Gadestedt. 

 Per Löfvenberg har fullmakt från Björn Blom 

 Lars-Linus Ekqvist har fullmakt från Stefan Emanuelsson, Håkan Kjellson 

 Erik Bengtsson har fullmakt från Johan Höglund, Göran Bengtsson, Thomas 

 Larsson 

 Jonny Jonsson har fullmakt från Rickard Wahlström, Bertil Åström 

 Sven-Olof Jansson har fullmakt från Christer Borgsten, C-F Kleman 

  

 Årsmötet beslutade att inte godkänna digitala fullmakter i form av SMS/MMS. 

 Årsmötet beslutade att inte godkänna fullmakt/deltagande via telefon. 

  

 Mötet befanns vara beslutsmässigt. 

 

§8 Föredragning av protokoll från senaste ordinarie möte. 

  

 Protokoll från medlemsmöte 111218 föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§9 Föredragning av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011. 

  

 Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2011. 

  

 Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen. 

 

§10 Föredragning av förvaltningsberättelse för Officerskassan och 

Stipendiefonden för räkenskapsåret 2011. 

 

 Kassören föredrog förvaltningsberättelserna för Officerskassan och 

Stipendiefonden. 

 

§11 Föredragning av revisionsberättelse för Officerskassan och 

Stipendiefonden för räkenskapsåret 2011. 

  

 Martin Öhagen utsågs att föredra revisionsberättelserna för Officerskassan och 

Stipendiefonden. 

 

§12 Frågan om: 

a) Fastställande av resultat och balansräkningsamt för räkenskapsåret 

2011. 

 

Mötet fastställde resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2011. 

 

b) Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 

  

 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 
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§13 Beslut om eventuell ändring av årsavgiften för Officerskassan. 

  

 Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för åren 2012-2013. 

 Mötet fastställde styrelsens förslag. 

 

§14 Val av styrelsemedlemmar för Officerskassan. 

 

 Kassör för en period om två år: - Mandattiden utgår för Lars-Linus Ekqvist. 

 

 Mötet valde Lars-Linus Ekqvist till kassör för en period om två år. 

 

 Ledamot för en period om två år: - Mandattiden utgår för Olle Christmanson. 

  

 Olle Christmanson valdes till ledamot för en period om två år. 

 

 Ledamot för en period om två år: - Mandattiden utgår för Krister Lingblom. 

 

 Krister Lingblom valdes till ledamot för en period om två år. 

 

§15 Val av två revisorer med personliga suppleanter för löpande räkenskapsår. 

 

 Årsmötet valde Stefan Hemborg och Ola Kereby till revisorer. 

 Årsmötet valde Björn Wibom som suppleant för Stefan Hemborg 

 Årsmötet valde Per Löfvenberg som suppleant för Ola Kereby 

 

§16 Val av valberedning. 

 

 Till valberedning valdes Johan Tegnhed och Anton Dalmark. 

 

§17 Behandling av till styrelsen inkomna motioner. 

  

 Andra beslutet om föreslagen ändring av stadgarna avseende medlemskap. 

 

 Följande tillägg till stadgarna är föreslaget och godkänt vid medlemsmöte 

 111218: 

  

 För medlemskap krävs att full ersättning erläggs retroaktivt från 2005 eller, 

 om det är en tidigare medlem som önskar återinträde, full ersättning erläggs 

 för de år efter 2005 som sökanden ej varit medlem. 

 

 Årsmötet godkände stadgeändringen. 
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§18 Övriga frågor 

 

 Beslut om Storvallen enligt beslutsunderlag i utskickad kallelse. 

  

 Styrelsen redogjorde för bakgrunden till behovet av ett beslut angående fortsatt 

 förvaltning eller avyttring av Storvallen enligt det i kallelsen utskickade 

 beslutsunderlaget.  

 Närvarande medlemmar diskuterade ärendet innan mötet gick till omröstning i 

 frågan. 

  

 Omröstningen slutade med resultatet 3 röster FÖR fortsatt förvaltning av 

 Storvallen, och försäljning av DEL av fastigheten. 

 Alternativet SÄLJ Storvallen fick 26 röster.  

  

 Årsmötet beslutar att uppdra till styrelsen att genomföra en försäljning. 

 

  

 Johan Andersson föreslog att medlemmar ska kunna närvara via telefon eller 

 motsvarande och räknas som deltagande vid mötet. 

 

 Mötet uppdrar till Johan Andersson att inkomma med motion i ärendet till nästa 

 medlemsmöte. 

 

§19 Mötet avslutas. 

  

 Ordföranden förklarade årsmötet avslutat. 

 

 

 

 

 ............................................. 

 Peter Wilhelmsson, Sekteterare 

 

 

 

 Justeras 

 

 

 

 

 ............................................. 

 Erik Bengtsson, Ordförande 

 

 

 

 

 .............................................                    ............................................. 

 Sven-Olof Jansson  Christer Strömstedt 

 


