Årsmöteshandlingar verksamhetsåret 2018

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 2018: 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 av Pär Byenfeldt ”Glömda flygfält”
Fika
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StyRelSenS FöRSlag till veRkSamhetSbeRättelSe FöR 2018
I.

INLEDNING

Då har ytterligare en säsong passerat på Teknikland och därmed även på
Militärmuseiföreningens flaggskepp – GARNISONEN och frågan blir om vi även detta
år har lyckats med våra ambitioner att visa flydda militära tider i ett brett perspektiv??
Låt oss då först konstatera att den gångna sommaren varit den soligaste och
varmaste i mannaminne och vackert väder är ett museums värsta fiende – även om
det är ett s.k. friluftsmuseum. Nämnas kan att Jamtli trots det nyinvigda
Nationalmuseum Jamtli tappat c:a 7% jämfört med ett normalår. Döm därför om vår
förvåning när vi konstaterar att Teknikland och Garnisonen denna sommar ökat sitt
besöksantal med nästan 3% till cirka 7200 (besökare vid Springmeet ej inräknade).
Det finns ju åtskilligt att se och inte minst uppleva på Teknikland, och alla enkäter och
undersökningar som gjorts visar att Garnisonen och våra utställningar alltjämt ligger i
topp när det gäller att locka besökare.
Detta tack vare ett engagerat och uppoffrande arbete från såväl styrelsen som alla
volontärer.
Styrelsen har genomfört 10 protokollförda möten och ett flertal planerings- och
arbetsmöten.

II.
MEDLEMMAR
Vid årets slut hade föreningen 58 medlemmar (64 2017). 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 21 februari 2018 kl.18:30 i Café
Kronan på Teknikland.
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IV.
STYRELSEN
Ordförande Göran Jonsson

Vald till årsmötet 2019.

Ledamöter:
Sten Bredberg (Kf NA)

Vald till årsmötet 2020. Vice ordförande och kassör

Bernth Ohlsson (KJFKf)
Tommy Häll
Kaj Sandström (KamrAtoff)
Sten Wadensjö
Jan-Anders Jacobsson (FjF)

Vald till årsmötet 2020
Vald till årsmötet 2019.
Vald till årsmötet 2019.
Vald till årsmötet 2020. Sekreterare
Vald till årsmötet 2019. Webbmaster

Suppleanter:
Jan Nyström (KamrAtoff)
Bo Olsson (KfNA)
Tord Andersson(KJFKf)
Micael Berner Ågren (FjF)

Vald till årsmötet 2019
Vald till årsmötet 2020.
Vald till årsmötet 2020
Vald till årsmötet 2019

V.
VERKSAMHETEN
Ambitionen och målsättningen för 2018 var att inför säsongen, fortsätta utveckla och
komplettera några av de utställningsteman som haft några års varaktighet, men
också att finna nya och intressanta koncept att förmedla. Temat ”Soldatliv” har liksom
utställningarna om ”Agenter och kurirer” samt ”Internationell tjänst” kompletterats i
olika avseenden. För säsongen har också två nya utställningar färdigställts och
presenterats. Den ena utställningen handlar om Landstormen ingående i
territorialförsvaret under första och andra världskriget och i samma monter,
Hemvärnets historia. Den andra är den militära radioutställningen som flyttats från
Garaget, utvecklats i nytt koncept och integrerats i temat Agenter och kurirer.
Målsättningen att tidigt starta upp utställningsverksamheten inför 2019 har också
kunnat innehållas. Redan under november fanns ett planeringsunderlag som även
var förankrat bland grundarföreningarna beträffande inriktningen av
utställningsverksamheten för kommande säsong. Genom att planeringsprocessen
startade tidigt kunde också en dialog om de preliminära resursbehoven för 2019
inledas före årsskiftet.
Arbetet med ett av de tre långsiktiga projekten har kunnat fullföljas genom stort
engagemang från grundarföreningarnas medlemmar. Föremålsprojektet som fortsatt
finansieras genom ekonomiska medel från SFHM är alltjämt prioriterat och har under
året bedrivas på en något större bredd än tidigare. Inom ramen för projektet har
också viss utgallring av materiel skett bl.a. för att ge föreningen intäkter, men också
för att skapa ökad förrådsyta för de förnödenheter som skall behållas. Vad gäller
biblioteksprojektet har visst arbete utförts medan fotoprojektet har legat i träda under
året, främst på grund av avsaknaden av intresserade personer från grundarföreningarna som kunnat arbeta med projektet.
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Husvärdskapet i Garnisonen har även den gångna säsongen fungerat på ett
utomordentligt bra sätt och detta tack vare ett stort engagemang från ett antal
medlemmar i grundarföreningarna.
Delägarskapet i Jämtlands Teknikland AB har också i likhet med tidigare år inneburit
att stöd lämnats i en rad andra avseenden såsom arbete såväl i Kronan som i
Garaget, men även med olika arrangemang utomhus. Viktigt och grannlaga är också
det arbete som sker för att föreningens intressen bevakas i bolagets styrelse. Under
året har också stöd lämnats till Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM) vad avser
inventering och åtgärder gällande depositionsvapen.
Frivilligheten bland grundarföreningarnas medlemmar är som angetts alltjämt mycket
stor. Vad beträffar utställningsarbetet under våren 2018 har 1350 timmar bokförts.
Utöver denna tid skall arbete i projekten och säsongens husvärdsdagar läggas till.
Vid en närmare analys av det arbete som våra volontärer medverkat i för att
upprätthålla den höga status och kvalité på verksamheten som omvittnas av vår
publik, är det i huvudsak ett antal eldsjälar som skall framhållas. Viktigt för framtiden
är att ytterligare bredda föreningarnas engagemang, bl.a. genom att finna medel och
metoder för att rekrytera och stimulera ideella arbetsinsatser. Inför 2019 införs ett nytt
system vid Teknikland för att gottgöra ideellt arbete.
VI.
EKONOMI
Föreningens ekonomi är god. 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
Året har med tydlighet visat att vi hela tiden måste utveckla och förnya oss. Det går
inte att vila på gamla lagrar. Vi har under hösten gjort en grundlig översyn och
genomgång av vad som kan avvecklas, förbättras och inte minst förnyas.
Hemvärnet – dess historia men även pågående verksamhet - är något som vi fortsatt
måste utveckla, då det i denna organisation sannolikt finns intresserade som kan
säkerställa tillväxten av volontärer och frivillig arbetskraft.
Även evenemangen på hela området måste bli fler och bättre. Detta är förvisso en
uppgift för Teknikland och dess styrelse, men vi ska som delägare bidra med vår
kunskap och förmåga och kanske kan vi utveckla en hemvärnsdag i samverkan med
Fältjägargruppen. Här finns många vinster att göra och förutom ökat antal besökare
är rekryteringsaspekten viktig att ta fasta på.
Det vi vill och gör ställer också krav på tid och personal. Tiden har vi och även en
kärna av ambitiösa volontärer som gärna får bli fler. Styrelsen vill därför på
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traditionellt sätt tacka alla som ställer upp för vårt militärhistoriska arv genom idogt
arbete samtidigt som vi hälsar ännu fler välkomna till en gemenskap med ständigt
nya utmaningar.
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StyRelSenS FöRSlag till ekonomibeRättelSe (bR och RR) FöR 2018
BALANSRÄKNING
Ingående180101

Utgående181231

Anläggningstillgångar
Finansiella (aktier)

25 000

25 000

Omsättningstillgångar
Inventarier
Fordringar
Placeringskonto
Rörelsekonto
Underhållsfond

0:00
4 796:00
49 610:04
14 355:56
20 000:00

7 313:00
10 823:00
44 300:04
19 459:66
20 000:00

SUMMA:

113 761:60

126 895:70

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

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

0:-13 134:10
113 761:60
126 895:70

RESULTATRÄKNING
Inkomster
Medlemsavgifter
Gåvor, försäljning
Bidrag
SUMMA:

6 000:00
18 062:00
16 000:00
40 062:00

Utgifter
Medlemsavgifter
Projekt och utveckling
Materielunderhåll
Volontärer
Kostnadsersättningar
Övriga kostnader
SUMMA
Årets resultat
Summa summarum

56:00
0:00
906:00
15 671:90
5 000:00
5 294:00
26 927:90
13 134:10
40 062:00
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StyRelSenS FöRSlag till veRkSamhetSplan och buDget FöR 2019
Styrelsen föreslår följande plan för föreningens verksamhet 2019:
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)
Fortsätta Fotoprojektet (registrering och identifiering av
grundarföreningarnas bildarkiv)

Budget
Genom
Teknikland
-”-

Milmus med
stöd av
Teknikland
Genom
Teknikland
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

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 m.m.)

Milmus
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Förslag till budget för verksamhetsåret 2019:
Inkomster
Från 2018
Medlemsavgifter
Bidrag
Gåvor o Försäljning
Föreningsstöd

Summa

126895
6000
10000
15000
5000

Not
1)
2)
3)
4)

162895

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

10000
5000
5000
15000
5000
1000
5000

Resultat (eget kapital)

116895

Summa

162895

Anm: Förslaget innebär att budgeten är underbalanserad med 10000 kr, vilket finansieras genom
särskilt avdelad Underhållsfond där totalt 20 000 kr disponeras.
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
Stöd och tjänster från Fältjägargruppen
Vidareutveckling av utställningsteman
Foto-, Biblioteks- och Dokumentationsprojekten
Utställningsmateriel och –fordon)
Måltids- och bilersättningar
Administration, inköp, marknadsföring, möten, försäkringar
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Not
5)
6)
7)
8)
9)
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valbeReDningenS FöRSlag till StyRelSeFunktionäReR 2019
Funktion
Styrelsen
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Namn

Förening

Förslag

Göran Jonsson
Jan-Anders Jacobsson
Kaj Sandström
Tommy Häll
Sten Bredberg
Bernth Ohlson
Sten Wadensjö

Oberoende
Fjf
Kt AT-off
Oberoende
KfNA
KJFKf
Oberoende

Omval till ÅM 2020
Omval till ÅM 2021
Omval till ÅM 2021
Omval till ÅM 2021
Vald till ÅM 2020
Vald till ÅM 2020
Vald till ÅM 2020

Micael Ågren Berner
Jan Nyström
Bo Olsson
Tord Andersson

Fjf
Kt AT-off
KfNA
KjFKf

Omval till ÅM 2020
Omval till ÅM 2021
Vald till ÅM 2020
Vald till ÅM 2020

Suppleanter

Revisorer
Suppleant

Gunilla Nilsson Edler
Tomas Lund
Mona Nordlund

Omval till ÅM 2020
Nyval till ÅM 2020
Nyval till ÅM 2020

Valberedning
Jonny Boström

Fjf
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Nyval till ÅM 2020

