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Protokoll fört vid "Kamratföreningen F 21":s Årsmöte  
2013-04-11 kl 17.00.                                                                                                                
          
Plats: Filmsalen F 21 
Närvarande: 37 medlemmar. 
 
1. Öppnande. 
Kamratföreningens ordf Tommy Henriksson förklarade  
årsmötet öppnat. 
 
2. Parentation. 
En tyst minut för de medlemmar som under året har avlidit. 
 
3. Val av ordförande för mötet. 
Beslut att sittande ordförande skall leda årsmötet. 
 
4. Val av sekreterare för årsmötet. 
Beslut att Marie Nilsson Lundberg skall vara sekreterare för årsmötet. 
 
5.  Mötets behöriga utlysning. 
Mötet förklarades utlyst enligt stadgarna. 
 
6.  Val av två justerare. 
Urban Rutström och Åke Sundqvist valdes till justerare och skall jämte 
ordförande justera dagens protokoll. 
 
7. Dagordningen. 
Dagordningen godkändes.  
 
8. Föredragning av verksamhetsberättelsen. 
Ordföranden läser upp enbart rubrikerna från verksamhetsberättelsen.   
Ordföranden gav då möjligheter till frågor och synpunkter på 
verksamhetsberättelsen. Inget framfördes dock.  
Verksamhetsberättelsen godkändes. 

                 
9. Föredragning av förvaltningsberättelsen. 
Kassören Allan Carlsson föredrog förvaltningsberättelsen. 
Förvaltningsberättelsen godkändes. 
 
10. Föredragning av revisionsberättelsen. 
Revisionsberättelsen genomlästes av Bo Carlsson.    
Mötet godkände revisorernas berättelse. 
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11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
  
12. Styrelsens förslag till budget för 2013. 
Förslaget var presenterat i handlingarna och föredrogs av kassören. 
Årsmötet godkände styrelsens förslag till budget för 2013. 
 
13. Val av ordf för föreningen för 2013-2014. 
F 21 lämnar förslag på ordförande Tommy Henriksson.  
Årsmötet godkände flottiljens förslag.  
 
14. Val av tre styrelseledamöter för 2013-2015. 
Omval av Allan Carlsson och Marie Nilsson Lundberg samt nyval av  
Lennart Holtrin att ingå i styrelsen för 2013-2015.  
 
15. Val av två styrelsesuppleanter för 2013. 
Omval av Bruno Carlström och Känt Näslund som styrelsesuppleant  
för 2013. 
 
16. Val av två revisorer för 2013. 
Omval av Kurt Holmqvist och Bo Carlsson. 
 
17. Val av revisorssuppleant för 2013. 
Omval av Hjalmar Lindberg som revisorssuppleant. 
 
18. Val av tre ledamöter i valberedningen. 
Omval av May-Britt Onnela (sammankallande), Torsten Toftemyr och   
Lars-Erik Thulin till valberedningen för nästa årsmöte. 
 
19. Motioner, förslag enligt § 10 ur stadgarna. 
3 motioner har inkommit: medlemsregister, årlig medlemsavgift och en tidning 2 
ggr/år. Följande svar har styrelsen sammanställt åter till årsmötet.   
 
Styrelsens svar om medlemsregister är att det finns ett digitalt register som hanteras 
av sekreteraren. Och behandlas enligt PUL.  
 
Svaret åter om årlig medlemsavgift. Styrelsen är enad om att bordlägga frågan tills 
det framöver blir mera akut läge. HKV utredning rörande förhållandet till 
kamratföreningarna såsom bidrag, samarbetsformer framöver inte har resulterat i 
något beslut än för förbanden så kvarstår gamla rutiner.  
 
Svaret åter om en tidning 2 ggr/år finns det idag inte resurser av denna hantering.   
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Den 1 september 2008 samlas alla förband, skolor, enheter och centra i 
Försvarsmakten under en och samma webbplats på adressen www.mil.se. Samtidigt 
stängs de nuvarande webbplatserna för alla organisationsenheter. 

 
Dessa förändringar inom Försvarsmakten innebar bl a att förbands tidningar 
upphörde och F 21 hemsida, www.f21.mil.se försvann 08-08-31. Tidningen ”F 21 
Nytt” upphör och vi Kamratföreningen F 21 var tvungen att se andra former att 
sprida information.   
 
20. Information från myndigheten F 21. 
Tommy Henriksson informerade om nuläget och kommande verksamhet vid 
flottiljen.   
 
21. Avslutning. 
Avtackning av B-O Linder som avgår ur styrelsen. 
Ordföranden förklarade årets årsmöte avslutat. 
 
Sedvanlig ärtmiddag serverades kl.18.00 till ett subventionerat pris av 120 kr. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Marie Nilsson Lundberg                     
Marie Nilsson Lundberg   
Mötes sekr 
 

  
 
Justerat 

                     
 
Tommy Henriksson 

                Tommy Henriksson   
                Mötes ordförande 
 
 
 

Utrban Rutström                                        Åke Sundkvist  
                Urban Rutström    Åke Sundkvist  
                Justerare                                                         Justerare   
 
 
 


