Protokoll fört vid årsmöte med F 13 KAMRATFÖRENING lördagen den 23 april 2005
Lokal: Basspelsalen Bråvalla. Närvarande 70-talet medlemmar
§1

Öppnades årsmötet kl. 1600 av ordförande Bo Fransson som hälsade mötesdeltagarna
varmt välkomna till årsmötet och föreningens 20-årsjubileum.
Hedrade vi våra under året bortgångna medlemmar med en tyst minut.

§2

Fastställdes dagordningen för årsmötet.

§ 3 Valdes Bo Fransson till ordförande för årsmötet.
§4

Valdes Åke Renåker till sekreterare för årsmötet.

§5

Utsågs Bo Karlsson och Bo Mellblom till justeringsmän.

§6

Konstaterades att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

§7

Föredrog och kommenterade sekreteraren verksamhetsberättelsen för år 2004.
Redovisade kassören föreningens ekonomiska ställning. Båda lades till handlingarna.

§8

Föredrog Olov Knutsson revisionsberättelsen vilken godkändes och lades till
handlingarna.

§ 9 Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för arbetsåret 2004.
§ 10 Orienterade ordföranden om och diskuterades anslutning till SMKR, Sveriges Militära
Kamratföreningars Riksförbund. Mötet gav inget entydigt svar på eventuell anslutning.
Beslutades att styrelsen handlägger frågan och tar upp ärendet på kamratföreningsmötet
med vår traditionsbevarande myndighet F 17, den 11 – 12 maj på Malmen.
Beslut togs om förlängt förordnande för Agnetha Karlsson att hon, i egenskap av kassör,
får disponera innestående medel, göra insättningar och uttag på F 13 Kamratförenings
Plusgirokonto. Förordnandet gäller även för föreningens konto i Länsförsäkringars bank
§ 11 Omvaldes Bo Fransson till ordförande för ett år.
§ 12 Till styrelseledamöter för två år omvaldes Åke Jönsson och Karl – Erik Karlsson,
nyvaldes Hans Gustafsson.
Till suppleanter för ett år omvaldes Bo Mellblom och Björn Sjöstedt.
§ 13. Till revisor för två år omvaldes Margaretha Schönbeck.
Till revisorsuppleanter för ett år omvaldes Johan Andersson och Elsie Gustafsson.
§ 14 Till valberedning omvaldes Bo Mellblom och Bo Karlsson med Bo Karlsson som
sammankallande.
§ 15 Fastställdes årsavgiften till oförändrat 50 kronor.
§ 16 Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§ 17 Informerade sekreteraren om kommande aktiviteter.
Årsdagen av flottiljens nedläggning den 30 juni med öppet hus.
Resan till Robotmuseet i Arboga den 23 maj och resan till Skagen den 21 – 24 augusti
§ 18 Avslutades årsmötet med ordförandens tack för deltagande i mötet.
Efter mötet förflyttade sig deltagarna bort till gamla Underbefälsmässen och firade
föreningens 20-årsjubileum med middag, musik och dans till sent på kvällen.
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