Protokoll fört vid ordinarie årsmöte
2015-02-18

Plats: Jämtlands Teknikland AB Optand, Kafé Kronan
Mötet inleddes med att ordförande Göran Jonsson informerade om den
utställningsverksamhet som har visats i Garnisonen verksamhetsåret 2014.
Nytt för 2014, Hemligt uppdrag längs gränsen Fjällnäs-Gäddede 1940-1945,
överstelöjtnant Sigfried Behms vapensamling och Minvapen.
§ 1. Mötets öppnande.
Ordförande Göran Jonsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Till mötesordförande valdes Örjan Sedin. Göran Jonsson överlämnade mötet till
årsmötesordförande. Till årsmötessekreterare valdes Bernth Ohlson.
§ 3. Justering av röstlängd och fråga om mötet är beslutsmässigt samt blivit
behörigt utlyst.
Vid mötet deltog 15 röstberättigade personliga medlemmar och 5 röstberättigade
organisationer, varav 4 är även personliga medlemmar, bilaga 1.
Dagen för årsmötet fastställdes av 2014 års årsmöte och har varit ute på hemsidan
samt medlemsinfo sedan dess. Slutlig kallelse med föredragningslista utsändes
2015-01-12. Årsmötet fann sig vara behörigen kallat.
§ 4. Föredragningslistans godkännande.
Föredragningslistan i enligt stadgarnas § 4.4. godkändes.
§ 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande
justera protokollet.
Till justeringsmän valdes Tord Andersson och Jan-Anders Jacobsson.
§ 6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt årsmötets
fastställande av dessa.
Årsmötet fastställde styrelsens berättelser.
§ 7. Revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Gunilla Nilsson Edler samt lades till
handlingarna.
§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna.
Styrelsemedlemmarna beviljades ansvarsfrihet.
§ 9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan med tillhörande budget för
innevarande år samt medlemsavgift för innevarande verksamhetsår (nuvarande
avgift 2015: 150 kr).
Verksamhetsplan 9.1 med tillhörande budget 9.2 redovisades varefter
verksamhetsplanen fastställdes.
Årsmötet föreslog att medlemsavgiften för organisationsmedlem höjs till 300 kr och
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att enskild medlems avgift 150 kr skall vara oförändrad.
Årsmötet uppdrog till styrelsen att utarbeta ett förslag till årsstämman 2016.
9.1 Verksamhetsplan 2015
Verksamhet
Som delägare bidra till utveckling av Jämtland Teknikland AB
Medverka i Teknikland arbetsgrupper avseende:
 Marknadsföring och evenemang
 Utställningar
 Lokaler och utemiljö
 Teknik och pedagogik
 Föremål och dokumentation
 Fordon och verkstad
Vidareutveckling av vissa utställningsteman i Garnisonen.
(Agenter och kurirer samt Soldatliv)
Delta i Föremålsprojektet (registrering, uppläggning,
dokumentation och utgallring av museimateriel och rekvisita)
Fortsätta Fotoprojektet (registrering och identifiering av
grundarföreningarnas bildarkiv)
Fortsätta Biblioteksprojektet (registrering, strukturering och
utgallring av grundarföreningarnas bokbestånd mm)
Fullfölja MTLB-projektet (underhåll och reparation samt åtg för att
öka tillgängligheten till vagnen ur ett utställningsperspektiv)
Påbörja Dokumentationsprojektet (dokumentera händelser,
företeelser, kunskaper och färdigheter etc bland fd FM-anställda)
Utveckling av publikt forskarutrymme bestående av Wigurska och
Bernadottska databaserna
Åtgärder i Garnisonens reception för att öka välkomnandet
Rekrytera till och stimulera ideella arbetsinsatser
Delta i SFHM/SMHA aktiviteter.
Kostnadsersättningar och utbildning
Materielunderhåll samt övrigt (adm och inköp, marknadsföring,
möten, försäkringar)
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9.2 Budget 2015
Inkomster
Från 2014
Medlemsavgifter
Bidrag Kf NA
Bidrag KJFKf
Övriga rörelseintäkter och
bidrag
Föreningsstöd

Summa

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

84500
9500
10000
10000

Not
1)

12000

2)

5000

3)

131000

Utgifter
Projektkostnader
Utvarbete
Materielunderhåll
Rekryt. och stimul.
ideella arbetsins
Kostnadsersättningar

5000
5000
10000
15000

Not
4)
5)
6)

5000

7)

Medlemsavgifter
Övriga kostnader

500
1500

8)

Resultat (eget kapital)

89000

Summa

131000

Eget kapital
Bidrag från Region JH och enskilda bidrag från medlemmar i FjF
Stöd och tjänster från Fältjägargruppen
Foto-, Biblioteks- och Dokumentationsprojekten
Utveckling forskarutrymme
Överförd materiel och truckar
Måltids- och milersättningar
Administration, inköp, marknadsföring, möten, försäkringar

§ 10. Val av föreningsordförande om två år, detta sker vartannat år (jämna år).
Göran Jonsson är vald vid årsmöte 2014 som ordförande på två år.
§ 11. Val av föreningsstyrelse, enligt succesionsordning med mandatperiod om
två år, bestående av sex ledamöter vilka konstituerar sig själva. Fyra av
styrelsens medlemmar utses av grundarföreningarna. Grundarföreningarna
utser för dessa även fyra suppleanter.
Styrelsens sammansättning intill årsmötet 2016 efter förrättat val:
Ordförande Göran Jonsson
till årsmötet 2016
Ledamöter:
Jan-Anders Jacobsson (FjF)
till årsmötet 2017
Kaj Sandström (Kf AT-off)
till årsmötet 2017
Sten Bredberg (Kf NA)
till årsmötet 2016
Bernth Ohlson (KJFKf)
till årsmötet 2016
Sven-Owe Abrahamsson
till årsmötet 2017
Stig-Björn Sundell
till årsmötet 2016
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Suppleanter:
Bo Johansson (Kf AT-off)
Bo Olsson (Kf NA)
Mikael Johansson (FjF)
Tord Andersson (KJFKf)

till årsmötet 2017
till årsmötet 2016
till årsmötet 2017
till årsmötet 2016

§ 12. Val av två revisorer jämte en suppleant med ett års mandattid.
Till revisorer valdes Henric Tungström (omval) och Gunilla Nilsson Edler (omval)
Till revisorssuppleant valdes Gro Olsen (omval)
§. 13 Val av valberedning bestående av ordförande samt tre ledamöter,
mandattid ett år.
Jan Ågren (Kf AT-off)
Ulrika Kempe (FjF)
Bo Östlund (Kf NA)
Urban Bengtsson (KjFKf), sammankallande.
§ 14. Propositioner från styrelsen.
Inga propositioner förelåg
§ 15. Motioner från medlemmar.
Inga motioner förelåg
§ 16. Övrig information.
Joachim Nässil informerade om förberedelserna inför 300-års jubiléet av
Karolinernas återtåg från Norge 1718. Önskar låna rekvisita och utställningsmonter
av Milmus Z. Styrelsen Milmus Z ställer sig positiv till detta. Örjan Sedin meddelar att
skansen Klintaberg lånar ut relieforiginal. Örjan Sedin informerade om att återupprätta samarbetet med projektet Fra Kyst till Kust, Hemsö fästning, Klintaberg och
Örlandets kommun, Norge.
§ 17. Mötets avslutande.
Årsmötet fastställde att nästa årsmöte skall äga rum 2016-02-16.
Mötesordförande Örjan Sedin tackade de deltagande i årsmötet, förklarade det för
avslutat samt överlämnade ”klubban” till ordförande för Milmus Z.

Vid protokollet

Bernth Ohlson
Årsmötessekreterare

Örjan Sedin
Årsmötesordförande
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Justeras:

Tord Andersson

Jan-Anders Jacobsson

Som avslutning överlämnade ordförande Göran Jonsson blommor till
mötesordförande Örjan Sedin.
Kvällen avslutades med kaffe och smörgåstårta i Kafé Kronan.
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