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Förslag till Dagordning vid ordinarie Årsmöte
1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Justering av röstlängd och fråga om mötet är beslutsmässigt samt blivit behörigt
utlyst.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera
protokollet.
6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt årsmötets fastsällande av
dessa.
7. Revisionsberättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna.
9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan med tillhörande budget för innevarande år samt
medlemsavgift för innevarande verksamhetsår (nuvarande avgift 2015: 150 kr).
Årsmötet 2015 föreslog att medlemsavgift för organisationsmedlem skulle höjas till
300 kr och att enskild medlems avgift skulle vara 150 kr fr o m 2016. Styrelsen
föreslår att årsmötet bifaller årsmötet 2015 förslag.
10. Val av föreningsstyrelse.
11. Val av två revisorer jämte en suppleant.
12. Val av valberedning.
13. Propositioner från styrelsen.
14. Motioner från medlemmar.
15. Övrig information.
16. Mötets avslutande.
17. VD vid Teknikland Rickard Wahlström informerar
18. Kaffe/Te med tilltugg
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Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse fÖr 2014
I.

INLEDNING

Ytterligare ett verksamhetsår kan läggas till handlingarna och glädjande kan
konstateras att militärhistoria fortsätter intressera och dra folk. Jämfört med föregående
år har publiktillströmningen ökat och 2015 har knappt 8800 besökare tagit del av vårt
utbud. Detta är nära 1000 fler än föregående år. Även ekonomiskt kommer Milmus Z att
redovisa positiva siffror.
Genomförd verksamhetsplanering och uppsatta mål har kunnat genomföras och uppnås
utom i ett avseende. Den planerade utvecklingen av publikt forskarutrymme har inte
kunnat genomföras på grund av personalbrist och nedan redovisade svårigheter för
Teknikland.
Verksamheten i Teknikland har i vissa delar varit turbulent under året. Tidigare VD
Lowissa Wallgren-Frånberg fick hösten 2014 nytt arbete och en efterträdare
rekryterades, Denne kom igång med arbetet snabbt och bra, men i mars sade hon upp
sig av personliga skäl. Lowissa återkom som tf VD på halvtid samtidigt som
rekryteringen på nytt satte igång. Resultatet blev att vi 1:a september kunde hälsa den
gamle fältjägaren Rickard Wahlström välkommen som ny VD. Rickard har kommit in bra
i arbetet, men har ju självfallet en hel del att hämta in vad gäller det museala, något som
han gör på fältjägarvis – hängivet, skickligt, målmedvetet och med gott humör. Vi ser
fram mot ett gott samarbete.

II.
MEDLEMMAR
Vid årets slut hade föreningen 61 medlemmar (62 2014). Av dessa var 6 stycken
organisationsmedlemmar, nämligen:
 Kamratföreningen Försvarets tekniska officerare,
 Kamratföreningen Norrlandsartillerister, Kf NA,
 Kungl. Jämtlands Flygflottiljs kamratförening,
 Fältjägarföreningen, FjF,
 Jämtlands Fältartilleri, JFA,
 Flottans män.
lll.
ÅRSMÖTE 2015
Föreningens årsmöte genomfördes tisdagen den 18 februari 2015 kl.18:30 i Café
Kronan på Teknikland.
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IV.
STYRELSEN
Ordförande Göran Jonsson.

Vald till årsmötet 2016.

Ledamöter:
Sten Bredberg (Kf NA)
Bernth Ohlsson (KJFKf)
Sven-Ove Abrahamsson
Kaj Sandström (KamrAtoff)
Stig-Björn Sundell
Jan-Anders Jacobsson (FjF)

Vald till årsmötet 2016.
Vald till årsmötet 2016
Vald till årsmötet 2017.
Vald till årsmötet 2017.
Vald till årsmötet 2016.
Vald till årsmötet 2017.

Suppleanter:
Bo Johansson (KamrAtoff)
Bo Olsson (KfNA)
Tord Andersson(KJFKf)
Mikael Johansson (FjF)

Vald till årsmötet 2017
Vald till årsmötet 2016.
Vald till årsmötet 2016
Vald till årsmötet 2017
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Vice ordförande
Sekreterare
Kassör

Webbmaster

V.
VERKSAMHETEN
Den övergripande målsättningen för det gångna året har varit, att fortsatt utveckla den
museala verksamheten genom att förmedla nya och intressanta upplevelser bland
utställningar och olika aktiviteter i och i kring Garnisonen. Temat ”agenter och kurirer”
har utvecklats ytterligare genom utställningen om den s.k. ”Hästskotrafiken”, där tyska
förband tilläts använda delar av det svenska järnvägsnätet för trupp- och
materieltransporter under andra världskriget. Exposén över Jämtlands militär historia
placerad i reception, har getts ny design med bl.a. bilder, bildtexter, modeller och
bildspel. I slussen in till utställningshallen har den danska konstnären Hanne Bangs
konstprojekt och textilutställning visats. På ett stort antal näsdukar som täckt väggarna
från golv till tak har texten ”In a war someone has to die” broderats på olika språk. Bland
utställningsfordonen har pansarbandvagnen 401/ MTLB gjorts i ett än bättre
utställningsbart skick genom ett samarbetsprojekt med Jämtlands gymnasium. Bl.a. kan
detaljer i vagnens inkråm visas utifrån genom olika åtgärder. Fordonet som är uppställt
utomhus står fn väderskyddat under ett nyanskaffat garagetält.
Inom ramen för årets målsättning har också de tre långsiktiga projekten kunnat fullföljas
genom stort engagemang från grundarföreningarnas medlemmar. Föremålsprojektet
som finansieras genom medel från SFHM kan fortsättningsvis bedrivas på större bredd
genom att förutsättningar också skapats i regionförrådet.
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Beträffande föreningens fordons- och vapendepositioner har det efter dialog med SFHM
klarlagts vilken materiel som fortsatt skall disponeras. Fotoprojektet som i huvudsak
genomförs kamratföreningsvis i likhet med biblioteksprojektet, har utöver

arbetet med att dokumentera föreningarnas fotoarkiv i databasen PRIMUS, resulterat i
en fotoutställning om Frösö läger som visats i Jamtli café under hösten.
Säsongens husvärdskap i Garnisonen har i huvudsak fungerat och detta tack vare ett
stort engagemang från ett förhållandevis fåtal medlemmar i grundarföreningarna. Som
en konsekvens av ett minskat intresse kommer systemet med husvärdar att överses
inför säsongen 2016.
Som delägare i Teknikland har föreningarna också stöttat olika evenemang under
säsongen såsom flygdagen vid säsongsöppnandet och i samverkan med klubbarna runt
fältet, Tekniklandsdagen med öppet hus och olika aktiviteter, Springmeet med
Jämtlands veteranbilklubb som arrangör.
Utvärderingen av den gångna säsongen tyder på att Teknikland med ett militärt innehåll
alltjämt fyller en plats som ett intressant och lockande besöksmål. Antalet besökare
2015 har ökat med nästan 1000 personer till nära 8800 i jämförelse med fjolåret. I likhet
med förra året imponeras besökarna av det stora ideella engagemanget i verksamheten
som möjliggör en fortsatt utveckling av en besöksanläggning som bl.a. ger ökad
kunskap och kännedom om vårt militära kulturarv.
VI.
EKONOMI
Föreningens ekonomi är god. Förutsättningarna för en ekonomisk tillväxt är dock att
projekt- och utvecklingsbidrag fortsatt beviljas. De disponibla medlen finns på
Länsförsäkringar bank, placerade på rörelse- och placeringskonto. Inget av dessa
konton är f.n. räntebärande.

VII.
SLUTORD
Besökarna fortsätter att strömma till och vi kan också glädjande konstatera att vår
verksamhet får många lovord för engagemang, kvalitet och intressanta utställningar.
I likhet med förra året imponeras besökarna av det stora ideella engagemanget i
verksamheten som möjliggör en fortsatt utveckling av en besöksanläggning som bl.a.
ger ökad kunskap och kännedom om vårt militära kulturarv.
Att vår verksamhet alltjämt kan bedrivas med så hög kvalitet är tack vare våra
fantastiska volontärer som genom gott humör och uppoffrande arbete deltar i både
förberedelser och genomförande. Utan dessa eldsjälar skulle verksamheten inte kunna
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genomföras. Styrelsen riktar därför ett stort och varmt tack till alla och envar som
bidragit till våra framgångar. Vår förhoppning är att vi nästa år kan få ännu fler

som vill hjälpa till – inte minst som husvärdar. Styrelsen kommer också att fortsatt
försöka finna olika sätt att belöna våra trotjänare – fjolårets volontärmiddag på
Kungsgården ska ses som en början.

Göran Jonsson

Sten Bredberg

Jan-Anders Jacobsson

Kaj Sandström

Bernth Ohlsson

Stig-Björn Sundell
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Styrelsens förslag till ekonomiberättelse (BR och RR) fÖr 2015
BALANSRÄKNING
Ingående150101

Utgående151231

Anläggningstillgångar
Finansiella (aktier)

12 500

12500

Omsättningstillgångar
Fodringar
Placeringskonto
Rörelsekonto
SUMMA:

62 110:04
9958:81
84 568:85

6938:00
62110:04
31782:76
113330:80

Skulder och eget kapital
Kortfristiga skulder
Årets resultat
Eget kapital
SUMMA:

0:24 956:31
59 612:54
84 568:85

0:-28761:95
84568:85
113330:80

RESULTATRÄKNING
Inkomster
Medlemsavgifter
Gåvor, försäljning
Bidrag
Ränta
SUMMA:

9150: -40000: -15100: -0:00
64250:00

Utgifter
Bank o försäkavg
Fordon och truckar
Administration m.m
Utställningskostnader
Måltider o kmersättning
Diverse
Medlemsavgifter
SUMMA
Årets resultat
Summa summarum

2416: -6096: -3003:50
4909: -18431: -65:55
567: -35488:05
28761:95
64250:00
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Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2016
Styrelsen föreslår följande plan för föreningens verksamhet 2016:
Verksamhet
Som delägare bidra till utveckling av Jämtland Teknikland AB
Medverka i Teknikland arbetsgrupper avseende:
 Marknadsföring och evenemang
 Utställningar
 Lokaler och utemiljö
 Materiel och dokumentation
Utveckling av vissa utställningsteman i Garnisonen samt
introduktion av Soldatliv och Art sex-spann.
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)
Påbörja Dokumentationsprojektet (dokumentera händelser,
företeelser, kunskaper och färdigheter etc bland fd FM-anställda)
Påbörja utveckling av publikt forskarutrymme bestående av
Wigurska och Bernadottska databaserna
Rekrytera till och stimulera ideella arbetsinsatser
Delta i SFHM/SMHA aktiviteter.
Kostnadsersättningar och utbildning
Övrigt (adm och inköp, marknadsföring, möten, försäkringar)

Budget
Genom
Teknikland
-”-

Milmus med
stöd av
Teknikland
Genom
Teknikland
Milmus
Milmus
Milmus
Milmus
Milmus
Genom
Teknikland
Milmus
Milmus
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Förslag till budget för verksamhetsåret 2016:

Inkomster
Från 2015
Medlemsavgifter
Bidrag FjF
Övriga rörelseintäkter
och bidrag
Föreningsstöd

Summa

113300
9500
2500
10000
5000

140300

Not
1)

2)
3)

Utgifter
Utställningskostnader
Projektkostnader
Utvarbete
Materielunderhåll

5000
5000
5000
0

Rekryt. och stimul.
Ideella arbetsins
Kostnadsersättningar
Medlemsavgifter
Övriga kostnader

15000

Resultat (eget kapital)

103300

Summa

140300

5000
500
1500

Not
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Anm: Förslaget innebär att budgeten är underbalanserad med 10 000 kr, vilket ev. kan kompenseras
genom försäljning av viss överskottsmateriel som identifieras inom ”Föremålsprojektet”
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Eget kapital
Bidrag från Region JH
Stöd och tjänster från Fältjägargruppen
Vidareutveckling av utställningsteman (Soldatliv och Art sex-spann)
Föremåls-, Foto-, Biblioteks- och Dokumentationsprojektet
Utveckling av forskarutrymme
Utställningsmateriel och –fordon (kostnader TL)
Styrelsearvoden, måltids- och bilersättningar
Administration, inköp, marknadsföring, möten, försäkringar
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Valberedningens förslag till styrelsefunktionärer 2016
Funktion
Ordförande
Styrelse

Namn
Göran Jonsson
Sten Bredberg
Bernth Ohlsson
Stig-Björn Sundell

Suppleanter

Bo Olsson
Tord Andersson

Revisorer

Henric Tungström
Gunilla Nilsson Edler
Gro Olsen

Suppleant
Valberedning

Jan Ågren
Ulrika Kempe
Urban Bengtsson

Förening

Förslag

KfNA
KJFKf

Omval
Omval
Omval
Omval

KfNA
KJFKf

Omval
Omval
Omval
Omval
Omval

Kf AT-off
FjF
KJFKf
KfNA

Tillgänglig för omval
Tillgänglig för omval
Tillgänglig för omval

