Årsmöteshandlingar verksamhetsåret 2017

Förslag till Dagordning
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 fastställande
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 2016: 150 kr
för enskild och 300 kr för förening)).
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.

Föredrag och fika
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Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse fÖr 2017
I.

INLEDNING

Av historien kan vi lära om luftlandsättningar i olika former och med varierande
framgångar. Tyskarna lyckades något så när på Kreta våren 1941. De allierade hade
besvärligt i Normandie dagen D och operation Market Garden i september 1944 blev
i det närmaste ett totalt fiasko.
Då lyckades Jan-Anders Jacobsson betydligt bättre. De 51 små röda soldater som
efter en smidig luftlandsättning gömde sig på olika platser i vårt museum Garnisonen
blev en total framgång.
Vår ambition är att varje år presentera något nytt och detta tillsammans med
utställningen soldatliv var ett par av de nyheter som vi med hjälp av våra duktiga
volontärer tagit fram. Mer om detta under p V. nedan.
Vi har även detta år försökt få till stånd en bättre samverkan bland delägarna i
Teknikland AB och har stora förhoppningar att detta ska bära frukt kommande år.

II.
MEDLEMMAR
Vid årets slut hade föreningen 62 medlemmar (50 2016). 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 2017
Föreningens årsmöte genomfördes torsdagen den 16 februari 2016 kl.18:30 i Café
Kronan på Teknikland.

IV.
STYRELSEN
Ordförande Göran Jonsson

Vald till årsmötet 2018.

Ledamöter:
Sten Bredberg (Kf NA)

Vald till årsmötet 2018. Vice ordförande och kassör
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Bernth Ohlsson (KJFKf)
Tommy Häll
Kaj Sandström (KamrAtoff)
Sten Wadensjö
Jan-Anders Jacobsson (FjF)

Vald till årsmötet 2018
Vald till årsmötet 2019.
Vald till årsmötet 2019.
Vald till årsmötet 2018. Sekreterare
Vald till årsmötet 2019. Webbmaster

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

Vald till årsmötet 2019
Vald till årsmötet 2018.
Vald till årsmötet 2018
Vald till årsmötet 2019

V.
VERKSAMHETEN
I likhet med tidigare år, har verksamheten haft fokus på att utveckla det publika
innehållet i Garnisonen. Redan under hösten 2016 inleddes arbetet med den nya
utställningen ”Soldatliv – En berättelse om att göra lumpen i Östersund”. Även en ny
aktivitet ”Utan spaning ingen aning” introducerades i utställningshallen. Syftet var att
med en tävling stimulera besökarna till att uppleva hela hallens utbud genom att ett
stort antal röda miniatyrsoldater placerats ut bland utställningarna. Såväl
utställningen som tävlingen rönte stort intresse bland besökarna. Att responsen blev
så positiv kan tillmätas våra engagerade volontärer som inför säsongen bistått med
ca 1600 timmar ideellt arbete. Utöver tid för utställningsbyggnad mm kan 68
husvärdsdagar summeras till den tid som lagts ute på Teknikland av frivilliga,
därutöver tillkommer den tid som avsatts inom ett antal projekt, bl.a.
Föremålsprojektet. Sammantaget ett mycket imponerande arbete från våra
medlemmar. Förutom engagemanget i Garnisonen har delägarskapet i Jämtlands
Teknikland AB också inneburit att stöd lämnats i en rad andra avseenden. Arbete
såväl i Kronan som i Garaget men även med olika arrangemang utomhus. Ett
grannlaga arbete har utförts av föreningens styrelse för att utveckla bolagets
styrdokument, därutöver har Milmus Z påtagligt verkat för att realisera dess innehåll.
Under året har också stöd lämnats till Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM)
vad avser inventering och avveckling av såväl föreningens som andra
organisationers museifordon och depositionspjäser. Bistånd har fortsatt också
lämnats till föreningen Militära Minnesmärken beträffande ytterligare inventeringar i
Jämtlands län. Vid årets SFHM/SMHA-konferens vilken genomfördes vid Aeroseum i
Göteborg representerades Teknikland av VD tillsammans med ledamot ur vår
förening.
Trots ett mycket omfattande engagemang från föreningens medlemmar har årets
verksamhetsmål inte innehållits till fullo. Såväl till fotoprojektet - att registrera
grundarföreningarnas bildarkiv, som fortsatt arbete med att registrera, strukturera och
gallra ut grundarföreningarnas bokbestånd har det inte funnits personella resurser för
och detta gäller även för att påbörja dokumentationsprojektet. Även arbetet med att
iordningställa ett publikt forskarutrymme bestående av bl.a. Wigurska och
Bernadottska databaserna har lagts på framtiden av samma anledning.
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Frivilligheten bland våra medlemmar är som angetts alltjämt mycket stor. Emellertid
är det färre som intresserar sig för föreningens verksamhet, vilket inneburit ett ännu
större engagemang från våra verkliga eldsjälar. Om föreningen även i framtiden skall
kunna bibehålla en förhållandevis måttlig målsättning är det viktigt att finna medel
och metoder för att ytterligare rekrytera och stimulera ideella arbetsinsatser.
VI.
EKONOMI
Föreningens ekonomi är i balans. Förutsättningarna för en bibehållen ekonomi är
dock att projekt- och utvecklingsbidrag fortsatt beviljas samt att försäljning av
överskottsmateriel kan ske . De disponibla medlen finns på Länsförsäkringar bank,
placerade på rörelse-, placerings och Underhållskonto. Inget av dessa konton är f.n.
räntebärande.

VII.
SLUTORD
Vilka erfarenheter tar vi med oss från säsongen 2017?
Aktiviteter är viktiga och lockande. Vi ska därför fortsätta att utveckla våra
utställningar. Vidare måste vi bli bättre på att genomföra olika typer av evenemang
såväl enskilt som inom ramen för Teknikland och dess delägare. Armfeldts fälttåg
skall stödjas inom ramen för den stundande 300- årsmarkeringen. Vi måste också bli
bättre på är att uppmärksamma hemvärnet både i historiskt och nutida perspektiv.
Genom tydligare koppling till och samarbete med hemvärnet kan vi kanske skapa
personell tillväxt i vår verksamhet och efterhand ersätta dagens eldsjälar.
De volontärer som nu jobbar gör ett fantastiskt arbete och utgör fundamentet i allt vi
tar oss för. Utan dessas insatser skulle hela Teknikland falla platt till marken, men fler
måste till för att vi även i framtiden ska kunna behålla vår allmänt omvittnade höga
kvalitet.
Avslutningsvis vill jag därför än en gång rikta ett stort tack till alla som engagerar sig
för vårt övergripande mål - att tillvarata, vårda och levandegöra det militära
kulturarvet genom ett gemensamt garnisonsmuseum.

Göran Jonsson

Sten Bredberg

Jan-Anders Jacobsson

Kaj Sandström

Bernth Ohlsson

Sten Wadensjö

Tommy Häll
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Styrelsens förslag till ekonomiberättelse (BR och RR) fÖr 2017
BALANSRÄKNING
Ingående170101

Utgående171231

Anläggningstillgångar
Finansiella (aktier)

25 000

25 000

Omsättningstillgångar
Fordringar
Placeringskonto
Rörelsekonto
Underhållsfond

9 032:00
49 610:04
21 708:36
20 000:00

4 796:00
49 610:04
14 355:56
20 000:00

SUMMA:

125 350:40

113 761:60

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

0:12 019:60
113 330:80
125 350:40

0:--11 588,80
125 350:40
113 761:60

RESULTATRÄKNING
Inkomster
Medlemsavgifter
Gåvor, försäljning
Bidrag
Utställningar
Materielunderhåll
SUMMA:
Årets resultat
Summa summarum

7 650: -7 500: -17 150: -250: -10 198: -42 748: --11 588:80
54 336:80

Utgifter
Medlemsavgifter
Utställningskostnader
Projekt och utveckling
Materielunderhåll
Volontärer
Kostnadsersättningar
Administration m.m
SUMMA

999: 00
1 126: 90
12 300:25
14 589:00
14 737:00
5 000:00
5 584:65
54 336:80
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Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2018
Styrelsen föreslår följande plan för föreningens verksamhet 2018:
Verksamhet
Som delägare bidra till utveckling av Jämtland Teknikland AB

Medverka i Teknikland arbetsgrupper avseende:
 Marknadsföring och evenemang
 Utställningar
 Fastighet, Lokaler och utemiljö
Översyn och utveckling av befintliga utställningsteman i Garnisonen
Delta i Föremålsprojektet (registrering, uppläggning,
dokumentation och utgallring av museimateriel och rekvisita)
Stödja arbetet för att högtidlighålla 300-års minnet av Armfelts
fälttåg 1718—19.
Fortsätta Fotoprojektet (registrering och identifiering av
grundarföreningarnas bildarkiv)

Budget
Genom
Teknikland
-”-

Milmus med
stöd av
Teknikland
Genom
Teknikland
Diverse
organisationer
Milmus

Pröva en omstart av Biblioteksprojektet (registrering,
strukturering och utgallring av grundarföreningarnas bokbestånd
mm)

Milmus

Påbörja Dokumentationsprojektet (dokumentera händelser,
företeelser, kunskaper och färdigheter etc bland fd FM-anställda)

Milmus

Fortsätta utveckling av publikt forskarutrymme bestående av
Wigurska och Bernadottska databaserna

Milmus

Rekrytera till och stimulera ideella arbetsinsatser

Milmus

Delta i SFHM/SMHA aktiviteter.

Genom
Teknikland

Kostnadsersättningar och utbildning

Milmus

Övrigt (adm och inköp, marknadsföring, möten, försäkringar)

Milmus
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Förslag till budget för verksamhetsåret 2018:
Inkomster
Från 2017
Medlemsavgifter
Bidrag
Gåvor o Försäljning
Föreningsstöd

Summa

113761
7000
17000
7500
5000

Not
1)
2)
3)
4)

150261

Utgifter
Utställningskostnader
Projektkostnader
Materielunderhåll
Rekryt. och stimul.
Ideella arbetsins
Kostnadsersättningar
Medlemsavgifter
Övriga kostnader

15000
6000
5000
15000
5000
1000
2000

Resultat (eget kapital)

101261

Summa

150261

Not
5)
6)
7)

8)
9)

Anm: Förslaget innebär att budgeten är underbalanserad med 12500 kr, vilket finansieras av särskilt
avdelad Underhållsfond ( Disp 20000 kr).

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Eget kapital
Bidrag från Region JH och föreningens stiftare
Frivilliga bidrag från medlemmar och försäljning av överskottsmateriel bl,a tält 20 m tbh
Stöd och tjänster från Fältjägargruppen
Vidareutveckling av utställningsteman
Armfeldts karoliner samt Föremåls-, Foto-, Biblioteks- och Dokumentationsprojekten
Utställningsmateriel och –fordon)
Måltids- och bilersättningar
Administration, inköp, marknadsföring, möten, försäkringar
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Valberedningens förslag till styrelsefunktionärer 2018

Funktion
Namn
Förening
Förslag
Styrelsen
Ordförande
Göran Jonsson
Oberoende Omval 1 år (till ÅM 2019)
Ledamot
Sten Bredberg
KfNa
Omval 2 år (till ÅM 2020)
Ledamot
Bernth Ohlsson
KjFKF
Omval 2 år (till ÅM 2020)
Ledamot
Sten Wadensjö
Oberoende Omval 2 år (till ÅM 2020)
Kvar med ett års mandat (till ÅM 2019)
J-A Jacobsson (FjF), Kaj Sandström (KamrAtOff), Tommy Häll Ob
Funktion
Suppleanter

Namn

Förening

Bo Olsson
Tord Andersson
Micael Ågren Berner

Förslag

KfNa
KjFKF
FjF

Omval 2 år (till ÅM 2020)
Omval 2 år (till ÅM 2020)
Fyllnadsval 1 år (till Åm
2019) efter M Johansson

Förening

Förslag
Omval 1 år (till ÅM 2019)
Omval 1 år (till ÅM 2019)
Omval 1 år (till ÅM 2019)

Förening
KfNa
FjF
KjFKF
KamrAtOff

Förslag
Omval 1 år (till ÅM 2019)
Omval 1 år (till ÅM 2019)
Omval 1 år (till ÅM 2019)
Omval 1 år (till ÅM 2019)

Kvar med ett års mandat (till ÅM 2019)
Jan Nyström (KamrAtOff)
Funktion
Revisorer
Suppleant

Namn
Henrik Tungström
Gunilla Nilsson Edler
Gro Olsen

Funktion
Namn
Valberedning S-O Abrahamsson
Ulrika Kempe
C Nordlund
Jan Ågren
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