Officerskassan I 5

PROTOKOLL
2013-05-24

1(6)

Protokoll fört vid Officerskassan I 5 årsmöte för verksamhetsåret 2012
Plats: Kungsgården, Frösön, Tid: 2013-05-24, 18:00
§1

Årsmötets öppnande
Ordförande Erik Bengtsson hälsade närvarande medlemmar välkomna och
förklarade årsmötet för öppnat.

§2

Fastställande av röstlängd
Kassör Lars-Linus Ekqvist medförde offkassans medlemsmatrikel, vilken
fastställdes att gälla som röstlängd.

§3

Fråga om mötet stadgeenliga utlysande
Ur stadgarna: ”Kallelse till årsmöte och ordinarie möte utfärdas genom
meddelande minst en månad före mötet, detta sker genom annonsering på
hemsida samt med i förekommande fall via e-mail.
Till medlem som saknar e-postadress skall skriftlig kallelse skickas.”
Genom annonsering via hemsida och sociala medier samt brev till alla
medlemmar skickat fem veckor innan mötet, fann årsmötet att mötet var
stadgeenligt utlyst.

§4

Fastställande av dagordning
Den med kallelsen utskickade dagordningen justerades genom att punkterna
”Disposition av föreningens tillgångar” och ”Behandling av inkomna
motioner” bytte inbördes ordning. Därefter fastställdes dagordningen.

§5

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Erik Bengtsson
Till sekreterare för mötet valdes Peter Wilhlemsson

§6

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden
skall justera protokollet
Till protokolljusterare och rösträknare valdes Thomas Arvidsson och Martin
Öhagen.

§7

Kontroll av mötets beslutsmässighet
Ur stadgarna: ”Möte är beslutsmässigt då minst 10% av medlemmarna är
representerade varav minst 10 medlemmar fysiskt närvarande.”
Mötet befanns vara beslutsmässigt eftersom 24 personer var närvarande och 30
fullmakter medfördes. (Närvarolista och förteckning över fullmakter enligt
bilaga 1).

§8

Föredragning av protokoll från senaste ordinarie möte
Senaste ordinarie protokollförda möte var årsmötet för verksamhetsåret 2011.
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

§9

Föredragning av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen för 2012. (Bilaga 2)

§10

Föredragning av förvaltningsberättelse för Officerskassan och
Stipendiefonden för räkenskapsåret 2012
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Kassören föredrog förvaltningsberättelse för Officerskassan och
Stipendiefonden för räkenskapsåret 2012. (Bilaga 3)
§11

Föredragning av revisionsberättelse för Officerskassan och
Stipendiefonden för räkenskapsåret 2012
Revisorn Ola Kereby föredrog förvaltningsberättelse för Officerskassan och
Stipendiefonden för räkenskapsåret 2012. (Bilaga 4)

§12

Frågan om:
- Fastställande av resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2012
- Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012
Årsmötet fastställde resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2012.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

§13

Beslut om eventuell ändring av årsavgiften för Officerskassan
Styrelsen föreslår en sänkning av årsavgiften till 100 SEK/år från och med
verksamhetsåret 2014.
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften från och med verksamhetsåret 2014
skall vara 100 SEK/år.

§14

Val av styrelsemedlemmar för Officerskassan
Ordförande för en period om två år: - Mandattiden utgår för Erik Bengtsson.
Ledamot för en period om två år: - Mandattiden utgår för Peter Wilhelmsson.
Ledamot för en period om två år: - Mandattiden utgår för Jonny Jonsson.
Till ordförande för en period om två år valdes Erik Bengtsson
Till ledamot för en period om två år valdes Peter Wilhelmsson
Till ledamot för en period om två år valdes Jonny Jonsson

§15

Val av två revisorer med personliga suppleanter för löpande räkenskapsår
Till ordinarie revisorer valde årsmötet Ola Kereby och Bertil Åström
Som suppleant för Ola Kereby valde årsmötet Karl Enarsson.
Som suppleant för Bertil Åström valde årsmötet Patrik Modin

§16

Val av valberedning
Till valberedning valdes Robert Nilsen och Tord Wickzell med Robert Nilsen
som sammankallande.

§17

Behandling av eventuellt inkomna motioner
Inkomna motioner redovisades tillsammans med styrelsens förslag till beslut.
(Bilaga 5)
==========
Motion från Bent Brügge angående redogörelse för försäljningen av
Storvallen.
Styrelsen föreslår bifall.
Årsmötet biföll motionen och kassören redogjorde för hur försäljningen
genomförts.
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==========
Motion från Bengt Brügge avseende nyttjande av medel för att stödja
kamratföreningen för drift av Daggtorpet samt utgivning av "Fältjägaren".
Styrelsen föreslår avslag med anledning av att formuleringen i motionen kan
tolkas som att föreningens samtliga medel skall överföras till kamratföreningen.
Årsmötet beslutade att denna motion inarbetas i ett styrelseförslag avseende
disposition av föreningens medel.
==========
Motion från Erik Bengtsson avseende disponering av föreningens medel.
Styrelsen föreslår avslag.
Årsmötet beslutade att denna motion inarbetas i ett styrelseförslag avseende
disposition av föreningens medel.
==========
Motion 1 från Göran Bengtsson d.ä. avseende nyttjande av föreningens
medel.
Styrelsen föreslår avslag.
Årsmötet beslutade att denna motion inarbetas i ett styrelseförslag avseende
disposition av föreningens medel.
==========
Motion 2 från Göran Bengtsson d.ä. avseende sänkt årsavgift för medlemskap
i Offkassan.
Styrelsen föreslår bifall.
Styrelsen föreslog under §13 sänkt årsavgift vilket årsmötet beslutade.
==========
Motion 3 från Göran Bengtsson d.ä. avseende att införa möjlighet att bli
ständig medlem genom en engångsinbetalning.
Styrelsen föreslår avslag eftersom detta skulle innebära en ändring av
stadgarna med beslut vid två medlemsmöten.
Göran Bengtsson drog tillbaka sin motion innan årsmötet varför den ej togs upp
för beslut.
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==========
Motion 4 från Göran Bengtsson d.ä. avseende subventionering av
resekostnader för medlemmar bosatta utanför länet vid medlemsaktiviteter.
Styrelsen föreslår avslag.
Årsmötet beslutade att denna motion inarbetas i ett styrelseförslag avseende
disposition av föreningens medel.

==========
Motion 5 från Göran Bengtsson d.ä. avseende genomförande av årsmöte.
Styrelsen föreslår avslag med anledning av att inga låsningar skall finnas i hur
årsmötet genomförs.
Årsmötet avslog motionen.
==========
Motion 6 från Göran Bengtsson d.ä. avseende införande av rutiner för
uppvaktning och kondoleanser.
Styrelsen föreslår avslag.
Årsmötet beslutade att denna motion inarbetas i ett styrelseförslag avseende
disposition av föreningens medel.
==========
Motion från Mathias Holmlund avseende disposition av föreningens medel.
Styrelsen föreslår bifall till alternativ 1.
Årsmötet beslutade att denna motion inarbetas i ett styrelseförslag avseende
disposition av föreningens medel.
==========
Motion från Patrik Modin, Stefan Sandberg och Christer Strömstedt avseende
återskapande av en samlingsplats för Fältjägare.
Styrelsen föreslår avslag med anledning av att motiven till motionen redan är
omhändertagna i och med flytt av mässinventarier till Kungsgården och avtal
med arrendatorn av Kungsgården.
Årsmötet avslog motionen.
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==========
Motion från Mathias Wallin avseende disposition av medel efter försäljning
av Storvallen genom subventionering av Lillejul.
Styrelsen föreslår avslag med anledning av att Lillejul redan är subventionerat
via avtalet med arrendatorn av Kungsgården.
Årsmötet avslog motionen.
==========
Motion från Björn Wibom, Sven-Erik Tornving, Claes Andersson, Anders
Andersson (Frörön), Carl-Erik Eriksson, Ingvar Gustafsson avseende
disposition av förenings tillgångar genom bl.a. utdelning av viss del till
medlemmar.
Styrelsen föreslår avslag med anledning av att det inte skulle vara förenligt med
föreningens ändamål att dela ut medlen till medlemmarna. Dessutom har frågan
om medlemmars rätt till andel i föreningen tagits upp vid tidigare medlemsmöte
i samband med inköpet av Storvallen. Då beslutades att ingen medlem kan
tillgodoräkna sig en andel i föreningen.
Årsmötet avslog motionen.
==========
Motion från Bertil Åström avseende extra premiering av styrelsen för
genomförd försäljning av Storvallen.
Styrelsen föreslår avslag.
Årsmötet beslutade att bifalla motionen med rösterna 37 för och 16 emot
motionen.
==========
Motion från Mikael Ferm, Anders Olsson, Stefan Sandberg avseende stöd till
Fältjägarbataljonen.
Motionen inkom för sent för att behandlas av styrelsen och årsmötet. Dock
redovisades innehållet för årsmötet.
§18

Disposition av föreningens tillgångar
Erik Bengtsson redogjorde för styrelsens förslag till disposition av föreningens
tillgångar.
Årsmötet beslutade att uppdra till styrelsen att se över förslaget och att inarbeta
innehåll i motioner enligt ovan i förslag till disposition av föreningens
tillgångar. Tyngdpunkt och prioritering för aktiviteter skall vara de närmsta
åren. Styrelsen skall säkerställa att det finns ett utbud av aktiviteter så att så
många medlemmar som möjligt kan hitta något som passar.
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Övriga frågor
Inga föranmälda frågor fanns.
En diskussion kring infospridning fördes. Hemsida och sociala medier är det
snabbaste sättet att sprida information. Det åligger medlemmarna att själva
uppdatera sina adresser och det gäller både postadress och eventuell epostadress..

§20

Mötet avslutas
Ordförande Erik Bengtsson tackade mötesdeltagarna och förklarade
årsmötet avslutat.

_______________________
Erik Bengtsson
Ordförande

_______________________
Peter Wilhelmsson
Seketerare

_______________________
Martin Öhagen
Justeringsman

_______________________
Thomas Arvidsson
Justeringsman

