Protokoll fört vid Milmus Z digitala årsmöte för år 2020
2021-04-12

Plats: Digitalt
Mötet inleddes med att ordförande Göran Jonsson hälsade alla välkomna samt förklarade
vikten av att sända in svarstalongerna.
§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Göran Jonsson öppnade mötet.
§ 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Till mötesordförande valdes Åke Hjelm och till årsmötessekreterare valdes Sten
Wadensjö. Ordf. tackade för förtroendet att få leda årsmötet.
§ 3. Justering av röstlängd och fråga om mötet är beslutsmässigt samt blivit
behörigt utlyst
Insända svarstalonger visade att 21 röstberättigade personliga medlemmar och 5
röstberättigade organisationer deltagit i mötet. Dagen för årsmötet fastställdes av styrelsen
vid möte 2021-03-09. Slutlig kallelse utsändes 2020-03-12. Årsmötet konstaterades
därmed vara behörigt utlyst.
§ 4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera
protokollet
Till justeringsmän valdes Tord Andersson och Bo Olsson.
§ 6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
Verksamhets- och förvaltningsberättelsen för år 2020 har utsänts och årsmötet fastställde
denna. Berättelsen bifogas som bilaga 1 och 2.
./1 ./2
§ 7. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen redovisades varefter den med godkännande lades till
handlingarna. Berättelsen bifogas som bilaga 3.

./3

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna
I enlighet med revisorernas förslag beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
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§ 9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan med tillhörande budget för innevarande
år samt medlemsavgift för verksamhetsår 2021.
Verksamhet
Som delägare bidra till utveckling av Jämtland Teknikland AB
Medverka i Teknikland arbetsgrupper avseende bl.a. :
• Marknadsföring och evenemang
• Utställningar
• Fastighet, Lokaler och utemiljö
Initiera och medverka i Tekniklands utveckling av utemiljön, infartsmärke
och permanent skyddad plats för 6-spannet prioriteras.
Utställningsverksamheten fullföljs huvudsakligen med den omfattning,
innehåll och syfte som låg till grund för säsongen 2020 med en utveckling
främst av montrarna kring Spioner och agenter och Vapenhistoria.
Översyn och genomförande av prioriterat materielunderhåll på
Utställningsmateriel såväl inom- som utomhus
I samverkan med TL Utreda möjligheter att utöka utställningsytor inomoch utomhus
Delta i Föremålsprojektet (registrering, uppläggning, dokumentation och
utgallring av museimateriel och rekvisita)
Fortsätta Fotoprojektet (registrering och identifiering av
grundarföreningarnas bildarkiv)
Påbörja Dokumentationsprojektet (dokumentera händelser, företeelser,
kunskaper och färdigheter etc. bland FD FM-anställda) under förutsättning
att erforderliga personella resurser kan ställas till förfogande
Fortsätta Biblioteksprojektet (registrering, strukturering och utgallring av
grundarföreningarnas bokbestånd mm) under förutsättning att erforderliga
personella resurser kan ställas till förfogande
Rekrytera till och stimulera ideella arbetsinsatser
Delta i SFHM/SMHA aktiviteter.
Kostnadsersättningar och utbildning
Övrigt (adm. inköp, marknadsföring, möten, försäkringar m.m.)
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Förslag till budget för verksamhetsåret 2021:
Inkomster
Från 2020
Medlemsavgifter
Bidrag
Gåvor o Försäljning

Summa

122 857
6 000
15 000
10 000

153 857

Not
1)
2)
3)

Utgifter
Utställningskostnader
Projektkostnader
Materielunderhåll
Rekryt. stimul. Ideella arbins
Kostnadsersättningar
Medlemsavgifter
Övriga kostnader
Resultat eget kapital
Summa

10000
2000
1500
15000
8000
500
9000
107 857
153 857

Anm: Förslaget innebär att budgeten är underbalanserad med 15 000 kr, vilket finansieras från
särskilt avdelad Underhållsfond där totalt 20 000 kr disponeras.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Eget kapital vid årets början
Bidrag från Region JH och föreningens stiftare
Frivilliga bidrag från medlemmar och försäljning av överskottsmateriel
Vidareutveckling av utställningsteman
Foto- Dokumentations- och Biblioteksprojekten
Utställningsmateriel och –fordon)
Måltids- och bilersättningar
Administration, inköp, marknadsföring, möten, försäkringar
Föreningens egna kapital vid årets slut (122 857kr reducerat med budgeterad förlust på
15 000 kr).

Efter redovisning enligt ovan fattade årsmötet följande beslut:
•
•
•

Styrelsens förslag att medlemsavgiften för 2022 skall vara oförändrad d.v.s. 150 kr
för enskild och 300 kr för organisationsmedlem fastställdes.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021 fastställdes.
Styrelsens förslag till rambudget för 2021 fastställdes.

§ 10. Val av föreningsstyrelse
Valberedningens förslag till styrelseledamöter enligt nedan
Funktion
Ordförande
Ledamot
Ledamot

Namn
Göran Jonsson
Jan Anders Jacobsson
Kaj Sandström

Förening
Oberoende
Fjf
KamraToff

Förslag
Omval 1 år (till ÅM 2022)
Omval 2 år (till ÅM 2023)
Omval 2 år (till ÅM 2023)

fastställdes av Årsmötet
Valberedningens förslag till styrelsesuppleanter enligt nedan
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Jan Nyström
Tord Andersson
Bo Olsson

KamraToff
KjFKF
KfNa

Omval till (till ÅM 2022)
Omval till (till ÅM 2022)
Omval till (till ÅM 2022)

fastställdes av Årsmötet
Styrelsens sammansättning efter förrättade val är:
Ordförande Göran Jonsson (oberoende) till årsmötet 2022
Ledamöter: Jan-Anders Jacobsson (FjF) till årsmötet 2023
Kaj Sandström (KamraT-off) till årsmötet 2023
Thomas Lund (oberoende) till årsmötet 2022
Sten Bredberg (Kf NA) till årsmötet 2022
Bernth Ohlson (KJFKf) till årsmötet 2022
Sten Wadensjö (oberoende) till årsmötet 2022
Suppleanter: Jan Nyström (KamraToff) till årsmötet 2022
Mikael Wassdahl (FjF) till årsmötet 2022
Bo Olsson (Kf NA) till årsmötet 2022
Tord Andersson (KJFKf) till årsmötet 2022
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§ 11. Val av två revisorer jämte en suppleant
Valberedningens genom JFA förslag enligt nedan
Gunilla Nilsson- Edler
Mikael Andersson
Suppleant: Mona Nordlund

omval ett år (till ÅM 2022)
nyval ett år (till ÅM 2022)
omval ett år (till ÅM 2022).

fastställdes av årsmötet
§ 12. Val av valberedning
På förslag från årsmötet valdes till valberedning: Jan Ågren ( KamraToff),
Jonny Boström (Fjf), S-O Abrahamsson (Kf NA). KJFKf beordrades att enligt stadgarna
avdela en medlem att ingå i beredningen.
§ 13. Propositioner från styrelsen
Inga propositioner förelåg
§ 14. Motioner från medlemmar
Inga motioner förelåg
§ 15. Övrig information
15.1. Teknikland
Tekniklands inriktning är att hålla öppet säsongen 2021. Beslut om verksamhets- och
marknadsföringsplan för 2021 kommer att tas under våren
15.2. Utställningsverksamheten
Styrelsen avbröt officiellt utställningsarbetet i Garnisonen för ca ett år sedan och detta mot
bakgrund av myndigheternas rekommendationer om bl.a. socialt umgänge. Visst
sporadiskt arbete genomfördes dock under fjolåret. Främst var det Torbjörns grupp som
utvecklar vapenrummet som var aktiv, så även Seth Persson och Åke Andersson som
bistått Teknikland i Garaget.
Även om pandemin och dess konsekvenser har haft betydande inverkan på föreningens
verksamhet det gångna året, bedöms förutsättningarna som mycket goda att fullfölja
utställningsprojektets tidigare intensioner inför kommande säsong. Därför har såväl
inriktning, målsättning och organisation från fjolåret prolongerats med några justeringar.
När förutsättningarna finns kommer arbetena att återupptas mer organiserat. Beroende på
vilka restriktioner och rekommendationer som ges efter det att vaccinationerna
kommit igång, kan det fortsatta utställningsarbetet ske på olika sätt, men det är alltid DU
som avgör i vilken omfattning DU kan delta.
Det kommer också att finnas behov av husvärdar vilket vi får återkomma till.
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15.3. Föremålsprojektet
Föremålsprojektets nystart är beroende av om vi får fortsatt godkännande och
projektbidrag från SFHM. Nuvarande restriktioner och anvisningar från berörda
myndigheter är också avgörande för ett återupptagande. Innan dessa frågetecken är
uträtade så är det svårt att ge inriktning m.m. om arbetet.
Styrelsen återkommer därför i detta ärende.
§ 16. Mötets avslutande
Avslutningsvis tackade mötets ordförande för att medlemmarna visat sådant intresse och
avslutade mötet.

Vid protokollet

Sten Wadensjö
Mötessekreterare

Åke Hjelm
mötesordförande

Justeras

Tord Andersson

Bo Olsson
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