Årsmöteshandlingar för 2021 (9 sidor)

Förslag till Dagordning
-

Inledning

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 verksamhetsår 2023 (nuvarande avgift 2022): 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.


Mj Anders Sundin från Fältjägarkåren informerar



Kaffe/Te och smörgåstårta
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Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse fÖr 2021
I.
INLEDNING
Pandemi, Corona och Covid – ord som sedan knappt två år påverkat det mesta vi
företagit oss. För Garnisonen innebar detta att vi säsongen 2020 tvingades stänga
ner hela etablissemanget. Detta gav oss vissa möjligheter att under en längre period
se över våra utställningar och genomföra justeringar och uppdateringar.
De förändringar och anpassningar som gjordes under ”det stängda året” kunde tack
och lov visas för allmänheten 2021. Med vissa restriktioner kunde vi slå upp portarna
den 28 juni och med full bemanning på husvärdssidan. Heder åt alla som ställde
upp!
Vad blev då resultatet? Det kan sammanfattas i ett enda ord – SUCCÉ. Garnisonen
har aldrig tidigare haft så många besökare under en säsong. Totalt kunde vi räkna in
11 670 st och glädjande nog verkar de allra flesta mycket belåtna av det som bjudits.
Styrelsen har med iakttagande av gällande restriktioner kunnat genomföra 8
styrelsemöten och ett flertal arbetsträffar.

II.
MEDLEMMAR
Vid årets slut hade föreningen 56 medlemmar (55 2020). Av dessa var 5 stycken
organisationsmedlemmar, nämligen:
 Kamratföreningen Försvarets tekniska officerare, KamraToff
 Kamratföreningen Norrlandsartillerister, Kf NA,
 Kungl. Jämtlands Flygflottiljs kamratförening, KJFKf
 Fältjägarföreningen, FjF,
 Jämtlands Fältartilleri, JFA,
lll.
ÅRSMÖTE 2020
Föreningens årsmöte för verksamhetsåret 2020 genomfördes digitalt under två
veckor med torsdagen den 21 april 2021 som slutlig och formell mötesdag.

IV.
STYRELSEN
Ordförande Göran Jonsson till årsmötet 2022
Ledamöter: Jan-Anders Jacobsson (FjF) till årsmötet 2023
Kaj Sandström (KamraToff) till årsmötet 2023
Thomas Lund (oberoende) till årsmötet 2022
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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 till årsmötet 2022
Bo Olsson (Kf NA) till årsmötet 2022
Tord Andersson (KJFKf) till årsmötet 2022

V. VERKSAMHETEN
På grund av pandemin och rådande restriktioner blev som bekant säsongen 2020
inte som den var planerad. Innan beslutet fattades om att stänga ner verksamheten,
var dock beträffande utställningsprojektet en del åtgärder i Garnisonen redan
vidtagna. Det ”frysta” arbetsläget och en huvudsaklig prolongering av
utställningsplanerna, kom sedan att bli utgångspunkt inför uppstarten av 2021-års
utställningsarbete. Innehållet och omfattningen av genomförda utställningsåtgärder
grundas huvudsakligen på en process med delaktighet av husvärdar, publik och
medlemmar. Fokus har främst varit att utveckla utställningarna om Försvarsmakten,
hemvärnet och landstormen, förbandsmontrarna, vapenrummet samt spioner och
agenter. En ny informationsbroschyr om grundarföreningarna har också tagits fram
vilken ersätter tidigare bildspel. För att utveckla Garnisonen inför de närmaste åren,
har styrelsen inlett ett arbete för att identifiera möjliga alternativ för att skapa
ytterligare utställningsytor. Utställningsprojektet har som tidigare år finansierats
huvudsakligen med bidrag från SFHM med viss medfinansiering från föreningen.
Föremålsprojektet pausades i likhet med övrig verksamhet men återupptogs dock
med en sammantagen lägre ambition, delvis till förmån för utställningsarbetet.
Alltjämt med ett stort engagemang från grundarföreningarnas medlemmar och med
bidrag från SFHM, men 2021-års ursprungliga målsättning har inte kunnat realiseras
fullt ut på grund av pandemin.
Fotoprojektet som syftar till att digitalisera föreningarnas fotoarkiv i databasen
PRIMUS har liksom biblioteksprojektet och arbetet med att skapa forskningsplatser
nedprioriterats till förmån för arbetet med utställningarna och materielen.
Styrelsen hade inför säsongen tvivel beträffande engagemanget angående
husvärdssysslan och detta med anledning av osäkerheten kring en alltjämt
grasserande pandemi. Men oron visade sig dessbättre vara obefogad –
husvärdslistan fylldes huvudsakligen på några få veckor.
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Publikt blev 2021 – som tidigare redovisats - det bästa året hitintills. Resultatet
sporrar givetvis till att ytterligare utveckla vår verksamhet i syfte att synligöra och
levandegöra vårt militära kulturarv. Under den gångna hösten har också inriktningen
beträffande utställningsverksamheten inför säsongen 2022 lagts fast. Processen har
bedrivits likt den som beskrivits ovan.
VI.
EKONOMI
Föreningens ekonomi är god. Förutsättningarna för en bibehållen god 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
Vi lägger nu verksamhetsåret 2021 till handlingarna. Ett år som inledningsvis
präglades av stor osäkerhet mot bakgrund av allahanda begränsningar beroende på
rådande pandemi. Med detta i beaktande gjordes ett imponerande arbete av såväl
styrelse som volontärer. Resultatet när restriktionerna lättade var att vi kunde öppna
för en ny säsong med utvecklade och fräscha utställningar som bidrog till nya
publikrekord för hela Teknikland. Detta ger råg i ryggen att ta sig an nya utmaningar
som visar att Milmus Z ser fortsatt arbete för att kunna visa vår rika och spännande
militära historia som viktigt och betydelsefullt. Detta gör sig inte självt utan kräver
fortsatta insatser av entusiastiska ledare och volontärer. Vi vill därför tacka alla
inblandade för mycket goda insatser och med en förhoppning att än fler ser glädjen
och nyttan med ideella arbetsinsatser. Den militära utvecklingen i länet fortsätter och
så även Milmus Z.
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Styrelsens förslag till ekonomiberättelse (BR och RR) fÖr 2021
BALANSRÄKNING
Ingående 210101

Utgående 211231

Anläggningstillgångar
Finansiella (aktier)

22 500

22 500

Omsättningstillgångar
Inventarier
Fordringar
Placeringskonto
Rörelsekonto
Underhållsfond

7 313:00
130:00
44 300:04
28 914:70
19 700:00

0:-9 944:00
44 300:04
39 629:45
19 300:00

SUMMA:

122 857:74

135 673:49

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

0:-252:00
123 109:74
122 857:74

0:-12 815:75
122 857:74
135 673:49

RESULTATRÄKNING
Inkomster
Medlemsavgifter
Gåvor, försäljning
Bidrag
SUMMA:

7 650:00
3 875:00
32 164:00
43 689:00

Utgifter
Medlemsavgifter
Utställningskostnader
Projektkostnader
Materielunderhåll
Volontärer
Kostnadsersättningar
Övriga kostnader
Värdeminskning inventarier
SUMMA
Årets resultat
Summa summarum

55:00
10 682:00
---7 213:00
5 610:25
7 313:00
30 873:25
12 815:75
43 689:00
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Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2022
Styrelsen föreslår följande plan för föreningens verksamhet 2022:
Verksamhet
Budget
Som delägare bidra till utveckling av Jämtland Teknikland AB
Teknikland
Medverka i Teknikland arbetsgrupper avseende bl.a. :
 Marknadsföring och evenemang
 Utställningar
 Fastighet, Lokaler och utemiljö
Initiera och medverka i Tekniklands utveckling av utemiljön, varvid
verkstadstält och permanent skyddad plats för 6-spannet
prioriteras.
Utställningsverksamheten kompletteras med fyra nya teman
(Mobiliserings-/ och krigsplanläggning, Idrottsliga framgångar bland
anställda och värnpliktiga, Uniformsparad samt Teknisk tjänst)
därutöver sker översyn och justering av befintliga utställningar
såväl inom- som utomhus.
Översyn och genomförande av prioriterat materielunderhåll på
utställningsmateriel såväl inom- som utomhus.
I samverkan med TL Utreda möjligheter att utöka förvarings- och
utställningsytor inom- och utomhus.
Delta i Föremålsprojektet (registrering, uppläggning,
dokumentation och utgallring av museimateriel och rekvisita).
Stödja Fotoprojektet (registrering och identifiering av
grundarföreningarnas bildarkiv).
Stödja Biblioteksprojektet (registrering, strukturering och
utgallring av grundarföreningarnas bokbestånd mm) under
förutsättning att erforderliga personella resurser kan ställas till
förfogande
Påbörja Dokumentationsprojektet (dokumentera händelser,
företeelser, kunskaper och färdigheter etc bland fd FM-anställda)
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 och inköp, marknadsföring, möten, försäkringar m.m.)
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Förslag till budget för verksamhetsåret 2022:
Inkomster
Från 2021
Medlemsavgifter
Bidrag
Gåvor o Försäljning

Summa

135 673
7 000
15 000
10 000

Not
1)
2)
3)

167 673

Utgifter
Utställningskostnader
Projektkostnader
Materielunderhåll
Rekrytera och stimulera
ideella arbetsinsatser
Kostnadsersättningar
Medlemsavgifter
Övriga kostnader

10000
3000
1500
15000

Not
4)
5)
6)

8000
500
9000

7)

Resultat eget kapital

120 673

9)

Summa

167 673

8)

Anm: Förslaget innebär att budgeten är underbalanserad med 15 000 kr. Detta föreslås eftersom
Coronapandemin år 2021 innebar sådana inskränkningar att överskottet år 2021 uppgick till 12 815 kr.

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 början reducerat med budgeterat underskott på
15 000 kr (135 673 – 15000 = 120 673).
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Valberedningens förslag till styrelsefunktionärer 2022
Funktion
Styrelsen
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Namn

Förening

Göran Jonsson
Sten Bredberg
Bernth Ohlsson
Peter Kardin
Sten Wadensjö

Oberoende
KfNA
KJFKf
Oberoende
Oberoende

Omval 1 år
Omval 2 år
Omval 2 år
Nyval 2 år
Omval 2 år

Suppleanter
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Jan Nyström
Tord Andersson
Bo Olsson
Mikael Wassdahl

KamraToff
KjFKF
KfNa
FjF

Omval 1 år
Omval 1 år
Omval 1 år
Omval 1 år

Revisorer
Sammankallande Gunilla Nilsson- Edler
Till förfogande
Mikael Andersson
Suppleant
Lars-Olov Larsson

Förslag

Omval
Omval
Nyval

Föreningens
stiftare förslag
Valberedning
Jonny Boström
S-O Abrahamsson
Jan Ågren
Vakant

FjF
KfNa
KamraToff
KjFKF
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Sammankallande

