
Officerskassan I 5 2022-03-22 

  

  

DAGORDNING 

 

Dagordning för Officerskassan I 5 årsmöte för verksamhetsåret 2021 

Plats: Odd Fellows, Östersund  

Tid: 2022-04-01, 18:00 

  

§1 Årsmötets öppnande 
  

§2 Fastställande av röstlängd 
  

§3  Fråga om mötet stadgeenliga utlysande 
 

§4 Fastställande av dagordning 
  

§5 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
  

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

  skall justera protokollet 
  

§7 Kontroll av mötets beslutsmässighet 
   

§8 Föredragning av protokoll från senaste ordinarie möte 
  

§9 Föredragning av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021 
  

§10 Föredragning av förvaltningsberättelse för Officerskassan och Stipendiefonden 

 för räkenskapsåret 2021 
 

§11 Föredragning av revisionsberättelse för Officerskassan och Stipendiefonden för 

 räkenskapsåret 2021 
 

§12 Frågan om: 

 - Fastställande av resultat och balansräkning samt för räkenskapsåret 2021 

 - Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 
 

§13 Beslut om budget samt eventuell ändring av årsavgiften för Officerskassan 
 

§14 Val av styrelsemedlemmar för Officerskassan 

 Kassör för en period om två år: - Mandattiden utgår för Sven Mattsson. 

 Ledamot för en period om två år: - Mandattiden utgår för Per Löfvenberg. 

Ledamot för en period om två år: - Mandattiden utgår för Stefan Emanuelsson. 

  
 

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

 

Med anledning av etableringen av Jämtlands Fältjägarkår och den utökade militära 

verksamheten i Östersund föreslår styrelsen en ny formulering av stadgarnas punkt 2.2 

Medlemskap, för antagning av nya medlemmar till föreningen. Den gamla och nya 

formuleringen redovisas nedan och är markerad med kursiv stil i förslaget till ny 

formulering. 

 

Gällande formulering 

 

2.2 Medlemskap 

 

Medlemskap i Officerskassan kan erhållas av person enligt styrelsens beslut. 

 

Person som varit aktiv eller passiv medlem år 2004 kan ej nekas medlemskap under 

förutsättning att utrymme finns enligt 2.2.1. 

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. 

 

För yrkesofficerare som tjänstgör vid militär enhet som för Jämtlands Fältjägarregementes 

traditioner på plats i Jämtland, kan aktivt medlemskap erhållas genom att efter godkänd 

ansökan till styrelsen, avlägga en engångsavgift om 1000 kr. Efter denna engångsavgift 

betalas fortlöpande ordinarie medlemsavgift av den ny upptagne medlemmen. 

 

 

 

Förslag till ny formulering 

 

2.2 Medlemskap 

 

Medlemskap i Officerskassan kan erhållas av person enligt styrelsens beslut.  

 

Person som varit aktiv eller passiv medlem år 2004 kan ej nekas medlemskap under 

förutsättning att utrymme finns enligt 2.2.1.  

För medlemskap krävs att den tidigare medlemmen erlägger ett engångsbelopp om 1000 kr.  

 

För yrkesofficerare som tjänstgör vid militär enhet som för Jämtlands Fältjägarregementes 

traditioner på plats i Jämtland, kan aktivt medlemskap erhållas genom att efter godkänd 

ansökan till styrelsen, erlägga en engångsavgift om 1000 kr. Efter denna engångsavgift 

betalas fortlöpande ordinarie medlemsavgift av den nyupptagne medlemmen.  

 

 

§17 Behandling av inkomna motioner 

Inga motioner har inkommit. 

 

§18 Mötet avslutas 

 


