
KA 5 Kamratförening
HÄRNÖSAND
Protokoll fört vid årsmöte 2019-03-08
Plats: Marinmässen
Tid: 18.00 – 18.45, Bio från 17.30
Närvarande: 31 medlemmar

1. Årsmötet öppnas
Styrelsens ordförande Mona Boman förklarade årsmötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

2. Mötets stadgeenliga utlysande
Utlysande har skett i vår tidning Bäverposten, mail med påminnelse till medlemmarna, information på 
Facebook , vår hemsida samt annons i Tidningen Ångermanland. Mötet godkände utlysandet.

3. Parentation över avlidna medlemmar
Mona tände ett ljus och vi hedrade våra avlidna medlemmar med en tyst minut. Därefter fortsatte 
mötet.

4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt justeringsmän/rösträknare
Till ordförande för mötet valdes Sten Olof Eriksson och som sekreterare Hans Wiklander. Till justerare/
rösträknare valdes Gunnar Westman och Lennart Lahti.

5. Fastställande av dagordning
Den dagordning som följde med övriga årsmöteshandlingar, godkändes utan ändringar.

6. Godkännande av fullmakter
Ingen fullmakt hade inkommit.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
Mötesordföranden läste upp rubrikerna i verksamhetsberättelsen för det gångna året 2018 och 
uppmanade mötet att ställa eventuella frågor. Mötet godkände styrelsens verksamhets-
berättelse, med ett tillägg att betalande medlemmar rätteligen är 131.

8. Styrelsens årsbokslut för verksamhetsåret
Kassören Tommy redogjorde föreningens resultat- och balansrapport.

9. Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn Gunnar Westman. Det noterades att datum skulle ändras 
från 20180 till 2018.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Enligt revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.



11. Val av styrelse
a/ ordförande på 1 år valdes Mona Boman

vice ordförande Bengt-Ivar Rådström är självskriven enligt stadgarna
b/ 3 ledamöter på 2 år valdes Hans Wiklander,Tommy Lindqvist och Jens Boeng
c/  1 suppleant på 2 år valdes Kerstin Melander

12. Val av
a/ 2 revisorer på 1 år valdes Lennart Lahti och Gunnar Westman
b/ 2 revisorssupplenater på 1 år valdes Sten Olof Eriksson och Margit Englund

c/ 3 ledamöter i valberedningen på 1 år valdes Göran Andersson, Åke Semb och 
 Göran Hagfors
d/ 1 supplenat i valberedningen på 1 år valdes Lars-Erik Magnusson
e/ sammankallande i valberedningen på 1 år valdes Åke Semb

13. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för 2019
Kassören Tommy berättade att för närvarande har 101 personer betalat medlemsavgiften.  Han hade 
ingen närmare budget och fick därför i uppdrag att göra en sådan och redovisa den vid kommande 
styrelsemöte.

14. Bestämmande av årsavgift för 2020
Beslutades att enligt styrelsens förslag  blir avgiften 200 kronor.

15. Program för verksamhetsåret 2019
Det förslag som bifogades med årsmöteshandlingarna  gicks igenom. Beträffande träffen på Gotland 
kommer sekreteraren att maila till medlemmarna när vi fått uppgift om närmare priser för resan och 
boende mm. Det undesöks om vi kan få låna buss från G 23 och om vi kan hitta någon person som har 
behörighet att köra den.

16. Frågor som väckts av enskild medlem senast 15 februari
Ingen fråga hade väckts.

17. Information
Mona sade att vi är välkomna till Reumatikerföreninges resa till tulpanodlingen den 4 juni och 
Norrbyskär den 9 augusti. 

18. Övriga frågor
Påmindes om Flottans Mäns årsmöte den 14 mars och att anmälan om deltagande måste göras senast 
kommande söndag.

19. Årsmötet avslutas
Årsmötesordföranden tackade för förtroendet att få leda årsmötet, som nu avslutades med att han  
överlämnade klubban till Mona Boman. Mona tackade Sten Olof Eriksson och Hans Wiklander för ett väl 
genomfört årsmöte och överlämnade blomstercheckar till dem. Hon tackade även för förtroendet att få 



fortsätta som föreningens ordförande. Innan mötet avslutades överlämnade Mona en ”landstormsgübe” 
till Kerstin Melander som uppskattning för det hon gjort för föreningen under den tid hon arbetade hos G 
23. Nu var det så dags att ordföranden avslutade årsmötet med att hälsa oss välkomna till den väntande 
måltiden.
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