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Plats: Teknikland i Kronan 

Mötet inleddes med att Milmus Z vice ordförande Sten Bredberg hälsade alla välkomna 

till årsmötet för verksamhetsår 2022 och särskilt till kommunalrådet Per Jönsson  C I 21 

Jonas Karlsson och Chefen Fältjägarkåren Oscar Ljungberg. 

 

§ 1.  Mötets öppnande  

Vice ordförande Sten Bredberg öppnade mötet. 
 
§ 2.  Val av mötesordförande och mötessekreterare   

Till mötesordförande valdes Per Jönsson och till årsmötessekreterare valdes  

Sten Wadensjö. Den valde ordföranden tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 

 

§ 3.  Justering av röstlängd och fråga om mötet är beslutsmässigt samt blivit 

behörigt utlyst   

Deltar 12 röstberättigade personliga medlemmar och 5 röstberättigade organisationer 

summa 17 deltagande i årsmötet. Dagen för årsmötet fastställdes av styrelsen vid möte 

2023-01-10. Slutlig kallelse utsändes 2023-01-17. Årsmötet konstaterades därmed vara 

behörigt utlyst.  

 

§ 4.  Godkännande av dagordningen 

 Dagordningen godkändes.  

 

§ 5.  Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera 

protokollet  

Till justeringsmän valdes Lennart Ericsson och Lars Göran Jönsson. 

 

§ 6.  Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse  

Verksamhets- och förvaltningsberättelsen för år 2022 har utsänts och årsmötet  

lade denna till handlingar. Berättelserna bifogas som bilaga 1 och 2                            ./1 ./2 

 

§ 7.  Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen redovisades varefter den lades till handlingarna.  

Berättelsen bifogas som bilaga 3                                                             ./3   

 

§ 8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna 

I enlighet med revisorernas förslag beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2022 och fastställde verksamhets- och förvaltningsberättelserna.  

Samt den ekonomiska redovisningen. 
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. § 9.  Styrelsens förslag till verksamhetsplan med tillhörande budget för 

innevarande år samt för oförändrad medlemsavgift för verksamhetsår 2024 

(nuvarande avgift är 150 kr för enskild och 300 kr för förening)).   

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2023 

 
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 
möjligheter att utöka förvarings- och utställningsytor inom- och 
utomhus prioriteras. 

-”- 

Utställningsverksamheten kompletteras med tre nya teman: 
Indirekt eld i ett vidare perspektiv, Bv 202 i en vinter- och sommarmiljö 
(förutsatt att externt stöd och utrymme säkerställs), Fältjägarkårens 
organisation och utveckling.  
Därutöver sker översyn, komplettering och justering av befintliga 
utställningar såväl inom- som utomhus. 

Milmus med 
stöd av 

Teknikland 

Översyn och genomförande av prioriterat materielunderhåll på  
utställningsmateriel såväl inom- som utomhus. 

-”- 

Delta i Föremålsprojektet (registrering, uppläggning, 
dokumentation och utgallring av museimateriel och rekvisita). 

Genom 
Teknikland 

Fortsätta Fotoprojektet (registrering och identifiering av 
grundarföreningarnas bildarkiv). 

       Milmus /  
       resp kmf    

Påbörja Dokumentationsprojektet (dokumentera händelser, 
företeelser, kunskaper och färdigheter etc bland fd FM-anställda) 
under förutsättning att erforderliga personella resurser kan ställas 
till förfogande. 

Milmus 

Fortsätta Biblioteksprojektet (registrering, strukturering och 
utgallring av grundarföreningarnas bokbestånd mm) under 
förutsättning att erforderliga personella resurser kan ställas till 
förfogande 

Milmus 

Rekrytera till och stimulera ideella arbetsinsatser. Milmus 

Delta i SFHM/SMHA aktiviteter. Teknikland 

Kostnadsersättningar och utbildning Milmus 

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

Milmus 
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Förslag till budget för verksamhetsåret 2023: 
 

 

1) Eget kapital vid årets början 
2) Bidrag från Region JH och föreningens stiftare 
3) Frivilliga bidrag från medlemmar och försäljning av överskottsmateriel  
4) Vidareutveckling av utställningsteman  
5) Foto- Dokumentations- och Biblioteksprojekten  
6) Utställningsmateriel och –fordon) 
7) Måltids- och bilersättningar 
8) Administration, inköp, marknadsföring, möten, försäkringar 
9) Föreningens egna kapital vid årets början (159 105 kr) reducerat med budgeterat underskott 

på 15 000 kr. 
 

Efter redovisning enligt ovan beslutade årsmötet att; 

 medlemsavgiften för 2024 skall vara oförändrad d.v.s. 150 kr för enskild och 300 kr 

för organisationsmedlem fastställdes. 

 föreslagen verksamhetsplan för 2023 fastställdes. 

 föreslagen rambudget för 2023 fastställdes 

 

§ 10. Val av föreningsstyrelse 

Valberedningens förslag till styrelseledamöter enligt nedan  

Funktion Namn Förening Förslag 

Ordförande Göran Jonsson  Oberoende  Omval 1 år 

Ledamot Jan Anders Jacobsson FjF Omval 2 år 

Ledamot Kaj Sandström  KamraToff Omval 2 år 
 

 

 

Inkomster  Not Utgifter  Not 

Från 2022 159 105 1) Utställningskostnader 10 000 4) 
Medlemsavgifter     7 500  Projektkostnader  2 500 5) 
Bidrag    12 500 2) Materielunderhåll 1 000 6) 
Gåvor o Försäljning   10 000 3) Rekrytera och stimulera 

ideella arbetsinsatser 
14000  

   Kostnadsersättningar 8000 7) 

   Medlemsavgifter   500  

   Övriga kostnader 9000 8) 

      

      

   Resultat eget kapital 144 105 9) 

      

      

      

Summa 189 105  Summa 189 105  
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Suppleanter    

Suppleant Jan Nyström KamraToff Omval 1 år 

Suppleant Mikael Wassdahl FjF Omval 1 år 

Suppleant Oscar Ljungberg Fältjägarkåren Nyval 1 år 

Suppleant Bo Olsson Kf NA Omval 1 år 

Suppleant Tord Andersson KJFKf Omval 1 år 
 

Årsmötet fastställde valberedningens förslag  
 
 

Styrelsens sammansättning efter förrättade val är: 

Ordförande  Göran Jonsson (oberoende) till årsmötet 2024 

Ledamöter:  Jan-Anders Jacobsson (FjF) till årsmötet 2025   

 Kaj Sandström (KamraT-off) till årsmötet 2025 

 Peter Kardin (oberoende) till årsmötet 2024  

 Sten Bredberg (Kf NA) till årsmötet 20224 

 Bernth Ohlson (KJFKf) till årsmötet 2024  

 Sten Wadensjö (oberoende) till årsmötet 2024 
 

Suppleanter: Jan Nyström (KamraToff) till årsmötet 2024 

  Mikael Wassdahl (FjF) till årsmötet 2024 

Oscar Ljungberg Fältjägarkåren till årsmötet 2024 

  Bo Olsson (Kf NA) till årsmötet 2024 

  Tord Andersson (KJFKf) till årsmötet 2024 

 

§ 11. Val av två revisorer jämte en suppleant  

Valberedningens genom JFA förslag enligt nedan 

Maud Henriksson  nyval ett år (till ÅM 2024)  
Mikael Andersson  omval ett år (till ÅM 2024) 
Suppleant: Lars Olov Larsson           omval ett år (till ÅM 2024). 

 
Årsmötet fastställde valberedningens förslag 
 
§ 12. Val av valberedning  

Årsmötet beslöt att till valberedning utse: Jan Ågren (KamraToff) sammankallande,  
Jonny Boström (Fjf), S-O Abrahamsson (Kf NA). KJFKf beordras att enligt stadgarna 
avdela en medlem att ingå i beredningen.  
 
§ 13. Propositioner från styrelsen 

Inga propositioner förelåg  

 

§ 14. Motioner från medlemmar 
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 Inga motioner förelåg  

 

 

§ 15. Övrig information 

Intet 
 
§ 16. Mötets avslutande 

Avslutningsvis tackade mötets ordförande för att medlemmarna visat sådant intresse och 

avslutade mötet.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Sten Wadensjö    Per Jönsson 

Mötessekreterare    mötesordförande 

 

 

 

Justeras 

 

 

Lennart Eriksson                                         Lars Göran Jönsson  
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Verksamhetsberättelse fÖr 2022 

 

I. INLEDNING  

 
Ytterligare en säsong i vårt stolta museum Garnisonen kan läggas till handlingarna. Även 

detta år så förlängdes vårt öppethållande med en månad.  En snabb blick i backspegeln 

visar att vi detta år återigen slagit publikrekord och besökssiffran hamnar på 11 679 

personer. Till detta ska också läggas ett stort antal av de knappt 10 000 som besökte 

Springmeet - SHRA Östersund (Swedish Hot Rod Association) och Jemtlands 

Veteranbilklubbs bilträff - som ägde rum på Optands flygfält den 23 maj och vårt museum 

hade extra öppet. 

Detta år har det även gjorts en enkel publikundersökning för att få en bild hur besökarna 

uppfattar vårt museum och Teknikland som helhet. Glädjande kan vi konstatera att det 

sammanvägda resultatet – mätt i en femgradig skala – ger betyget 4,6. Garnisonen och 

Flyg o lotta-museerna får betyget 4,5. Högsta betyget får ”Bemötande” som skattas till 4,8. 

Vi kan således slå oss för bröstet och vara stolta över vad vi alla inblandade har presterat 

inför och under den gångna säsongen. Våra fantastiska husvärdar har alltså skött sig med 

den äran.  

När man tittar på skälen till besöket anges främst ”Trevligt utflyktsmål”, ”Barnen vill hit” 

samt ”Militärt och tekniskt intresse”. Av de närmare 12 000 var ca hälften nya besökare. 

Lika stor andel var turister från andra län än vårt eget. 

De glädjande siffrorna och de höga betygen stimulerar till fortsatt arbete och utveckling, då 

vi med denna statistik kan bevisa att vårt militära kulturarv når en ökande skara såväl 

utifrån som inom länet. 

Styrelsen har genomfört 10 styrelsemöten och ett flertal arbetsträffar. 

 

II. MEDLEMMAR 

Vid årets slut hade föreningen 47 medlemmar (55 2021). Av dessa var 5 stycken 

organisationsmedlemmar, nämligen: 

 Kamratföreningen Försvarets tekniska officerare, KamraToff 

 Kamratföreningen Norrlandsartillerister, KfNA, 

 Kungl. Jämtlands Flygflottiljs kamratförening, KJFKf 

 Fältjägarföreningen, FjF, 

 Jämtlands Fältartilleri, JFA, 

 
 

lll. ÅRSMÖTE 2021 

Föreningens årsmöte genomfördes onsdagen den 23 februari 2021 kl.18:30 i Café Kronan 

på Teknikland. 

 

 

 

Bilaga 1 
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IV.  STYRELSEN 

Ordförande Göran Jonsson  Vald till årsmötet 2023.  
 
Ledamöter: 
Sten Bredberg (Kf NA)  Vald till årsmötet 2024. Vice ordförande och kassör 
Bernth Ohlsson (KJFKf)  Vald till årsmötet 2024  
Kaj Sandström (KamraToff) Vald till årsmötet 2023 
Sten Wadensjö  Vald till årsmötet 2024.  Sekreterare 
Jan-Anders Jacobsson (FjF) Vald till årsmötet 2023.  Webbmaster 
Peter Kardin  Vald till årsmötet 2024 
 
Suppleanter: 
Jan Nyström (KamraToff) Vald till årsmötet 2023 
Bo Olsson (KfNA)  Vald till årsmötet 2023. 
Tord Andersson(KJFKf)   Vald till årsmötet 2023 
Mikael Wassdahl (FjF)   Vald till årsmötet 2023 
 
V. VERKSAMHETEN 
Vår målsättning är inför varje säsong att presentera något nytt i utställningshänseende, 
samtidigt som vi gör justeringar bland befintliga utställningar. Det nya, liksom justeringarna 
och alla andra åtgärder som ytterst skall utveckla Garnisonen, försöker vi identifiera bland 
de förslag och synpunkter som framkommit i utvärderingarna. Inför den gångna säsongen 
kompletterades utställningen Soldatliv med temat Fritid och ledighet som också skildrar 
Östersunds forna kafékultur. Även temat Fältposten som flyttats, gavs en ny gestaltning 
liksom utställningen om Skydd mot CBRN-stridsmedel. Ny för säsongen var också 
utställningen Mobilisering- och krigsplanläggning i Jämtland och Härjedalen under andra 
världskriget. Även regementenas idrottsliga framgångar bland såväl anställda som 
värnpliktiga presenterades i en särskild utställning. För att visa en del av den forna 
uniformskollektionen, kompletterades och sammanfördes utställningshallens 
utställningsdockor till en Uniformsparad. Med anledning av att en av Milmus Z stiftare – 
KamraToff – hade valt att genomföra sitt årsmöte och 25-årsjubileum i Östersund, 
iordningställdes en särskild utställning i ”Teknisk tjänst” med temat Reparationstjänsten i 
fält. Förutom de omnämnda ”nybyggena” var ett antal utställningar föremål för diverse 
smärre justeringar och kompletteringar och det gällde främst montrarna Östersunds 
garnison, Försvarsmakten och Vapentjänsten. En konsekvens av att nya utställningar 
berikade utställningshallen måste också ett antal avvecklas. 
 
Under 2022 genomfördes etapp åtta av grundarföreningarnas gemensamma 

föremålsprojekt. Emellertid har inte målsättningen uppnåtts till fullo, främst på grund av att 

personaltillgången under året varit betydligt lägre än den förväntade. Ett antal av de 

volontärer som vid planeringen förutsattes kunna medverka i projektet, var av olika 

anledningar inte tillgängliga vid genomförandet. 

I föreningens långsiktiga underhållsplan finns såväl fordons- och pjäsdepositioner som viss 
materiel av grundarföreningarnas rekvisita upptagna. Under det gångna året har 
renoveringsarbetet av KfNa mörsare inletts och det arbetet fullföljs under 2023.  
 
Utvärderingen av den gångna säsongen och starten på planeringen för 2023 inleddes i 
nära anslutning till tidpunkten då Teknikland bommades igen för besökare 2022. Redan i 
mitten av november hade processen ”landat” i ett utkast till inriktning av Milmus Z 
verksamhet för 2023. En månad senare förelåg styrelsens projektplan för såväl 
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utställningsverksamheten som föremålsprojektet vilka också innehöll underlag för 
bidragsäskande från SFHM. 
 
Den som under en period i slutet av 2022 försökt logga in på föreningens hemsida 

”MilmusZ.se” möttes i stället av meddelandet ”sidan ligger nere”. När föreningens 

webbmaster blev varse om anledningen - att den webblösning som en gång användes, 

inte längre fungerar - inleddes en process för att skapa en ny sida som nu finns publicerad 

sedan årsskiftet.    

 

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, där under året en 

förändring genomförts vad gäller föreningens konton. Nu finns föreningens medel på ett 

fast räntekonto med 2,95% avkastning på insatt kapital samt på ett rörelsekonto där medel 

för årets verksamhet avsatts. 

 

VII. SLUTORD  

Med vind i seglen och ytterligare erfarenheter ska vi nu ta oss an verksamhetsåret 2023. 

De senaste åren har varit framgångsrika och vi hoppas att detta ska bidra till att vi både 

kan behålla nuvarande och rekrytera nya medlemmar, husvärdar och volontärer 

 
 
Göran Jonsson Sten Bredberg 
 
 
 
Sten Wadensjö Jan-Anders Jacobsson 
 
 
  
Bernth Ohlson  Kaj Sandström 
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ekonomiberättelse (BR och RR) fÖr 2022 

BALANSRÄKNING             

     Ingående 220101  Utgående 221231     

Anläggningstillgångar 
Finansiella (aktier) 
 
Omsättningstillgångar                                                                 

    
22 500 

   
22 500 

     

Inventarier    0   0      

Fordringar    9 944:00   70:00      

Placeringskonto    44 300:04   0      

Fasträntekonto    0   80 000:00      

Rörelsekonto 
Underhållsfond 

   39 629:45 
19 300:00 

  56 535:49 
0 

 
 
 

    

SUMMA:     135 673:49   159 105:49        

              

Skulder och eget kapital            

Kortfristiga skulder    0:-   0:--      

Årets resultat    12 815:75   23 432:00      

Eget kapital    122 857:74   135 673:49      

SUMMA:     135 673:49   159 105:49      

              

              

RESULTATRÄKNING             

              

Inkomster 

Medlemsavgifter  8 050:00 

Gåvor, försäljning 18 441:00 

Bidrag 22 350:00 

SUMMA:  48 841:00 

 

 

Utgifter 

Medlemsavgifter 56:00 

Utställningskostnader 836:00 

Projektkostnader 0 

Materielunderhåll 0 

Volontärer 8 647:50 

Kostnadsersättningar  7 822:60 

Övriga kostnader 8 046:90 

SUMMA 25 409:00    

Årets resultat 23 432:00 
Summa summarum          48 841:00 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2 



  Protokoll fört vid Milmus Z årsmöte för år 2022 
2023-02-22 

 
 

 

MilmusZ_Aa_2023 
10 

  
   

Bilaga 3 


