
KA 5 Kamratfrreneg
HÄRNÖSAND
Protokoll ffrt vnd årsmftr 2018-03-02
Plats: Marinmässen
Tid: 18.00, Bio från 17.30
Närvarande: 38 medlemmar

1. Årsmftrt fppeas
Styrelsens ordförande Mona Rodling förklarade årsmötet öppnat och hälsade de närvarande 
välkomna.

2. Mftrts stadgrrelnga utlysaedr
Utlysande har sket i vår tdning Bäverposten, mail med påminnelse tll medlemmarna, 
informaton på Faceoook , vår hemsida samt annons i Tidningen Ångermanland. Mötet godkände
utlysandet.

3. Parretatioe fvrr avlndea mrdlrmmar
Vi hedrade våra avlidna medlemmar med en tyst minut. Därefer fortsate mötet.

4. Val av ordffraedr och srkrrtrrarr ffr årsmftrt samt justrrnegsmäe/rfsträkearr
Till ordförande för mötet valdes Sten Olof Eriksson och som sekreterare Hans Wiklander. Till 
justerare/rösträknare valdes Gunnar Westman och Lennart Laht.

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

6. Godkäeeaedr av fullmaktrr
Ingen fullmakt hade inkommit

7. Styrrlsres vrrksamhrtsbrrätrlsr ffr drt gåegea årrt
Mötesordföranden läste upp ruorikerna i verksamhetsoerätelsen för det gångna året 2017 och 
uppmanade mötet at ställa eventuella frågor. Mötet godkände styrelsens verksamhets-
oerätelse.

8. Styrrlsres årsbokslut ffr vrrksamhrtsårrt
Styrelsens resultat- och balansrapport gicks igenom.

9. Rrvnsorrreas brrätrlsr 
Revisionsoerätelsen lästes upp av revisorn Lennart Laht.

10. Fråga om aesvarsfrnhrt ffr styrrlsre
Enligt revisorernas förslag oeviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017

11. Val av styrrlsr
a/ ordförande på 1 år valdes Mona Rodling

                        vice ordförande C G23 är självskriven enligt stadgarna
o/ 3 ledamöter på 2 år valdes Ove Strömoerg, Uno Gradin och Nils-Erik Pallin
c/ 1 suppleant på 2 år valdes Elisaoeth Näslund

12. Val av
a/ 2 revisorer på 1 år valdes Lennart Laht och Gunnar Westman
o/ 2 revisorssupplenater på 1 år valdes Sten Olof Eriksson och Gunnar Fernlund



c/ 3 ledamöter i valoeredningen på 1 år valdes Göran Andersson, Åke Semo och 
     Göran Hagfors
d/ 1 suppleant i valoeredningen på 1 år valdes Lars-Erik Magnusson
e/ sammankallande i valoeredningen på 1 år valdes Göran Andersson

13. Fastställaedr av nekomst- och utgnfsstat ffr 2018
Förslaget till inkomst och utgiftsstat godkändes för 2018.

14. Brstämmaedr av årsavgnf ffr 2019
Beslutades at enligt styrelsens förslag  olir avgifen 200 kronor.

15. Program ffr vrrksamhrtsårrt 2018
Det förslag som oifogades tll årsmöteshandlingarna  gicks igenom och godkändes. Mona 
informerade om at vi även är inojudna av Reumatkerföreningen, på en resa tll Portercaféet den
25 maj, tllsamans med andra föreningar. 

16.Bävrrpostre
Tidningens redaktör Uno Gradin sade at för närvarande trycks vår tdning med 250 exemplar, 
vilket oorde vara fer. Vi oehöver således fer medlemmar. Vår vice ordförande Ronald Forsoerg 
sade at det framdeles kommer 35 pliktade soldater samt et antal frivilliga. Där kan vi kanske 
hita presumtva medlemmar. I så fall skulle vi även sänka medelåldern i föreningen.

17. Frågor som väckts av resknld mrdlrm sreast 15 frbruarn
Ingen fråga hade väckts.

18. Ieformatioe
C G23 Ronald Forsoerg sade på fråga om kommande verksamhet på Kusthöjden kan genomföras,
at vi ha logement och övriga utrymmen som är tllräckliga. Det fnns även ora övningsfält etc. 
Det som saknas är instruktörer vilket tar sin td at oygga upp/utoilda. Stödet från kommunen är 
got.

19. Övrnga frågor
Alla var nöjda med det som sagts under mötet och därför var det ingen som hade någon 
yterligare fråga.

20. Årsmftrt avslutas
Årsmötesordföranden tackade för förtroendet at få leda årsmötet, som nu avslutades med at 
han  överlämnade kluooan tll Mona Rodling. Mona tackade Sten Olof Eriksson och Hans 
Wiklander för et väl genmfört årsmöte och överlämnade olomouketer tll dem. Hon tackade 
även för förtroendet at få fortsäta som föreningens ordförande.

Vid mötet avtackades vår ”allt i allo” Kerstn Melander, som slutat på G23, med olommor och
presenter. Även Ronald Forsoerg som snart kommer at sluta, avtackades för got samaroete 
under åren med olommor.

Vid protokollet:

Hans Wiklander



Hans Wiklander
Sekreterare

Sten-Olo  Eiiksson   Gunnar Westman Lennart Lahti

Sten Olof Eriksson     Gunnar Westman Lennart Laht
Årsmötesordförande     Justeringsman Justeringsman


