PROTOKOLL FÖRT VID F:13 KAMRATFÖRENINGS ÅRSMÖTE
TISDAGEN DEN 8 MAJ 2007
Lokal: Frivillighuset Bråvalla. Närvarande c:a 70 medlemmar.
§ 1 Ordförande Bo Fransson öppnade årsmötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna.
Under året bortgångna medlemmar hedrades med en tyst minut.
§ 2 Dagordningen fastställdes.
§ 3 Bo Fransson valdes till ordförande för årsmötet.
§ 4 Stellan Olsson valdes till sekreterare för årsmötet.
§ 5 Paul Robertsson och Alvar Ring valdes till justeringsmän.
§ 6 Konstaterades att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
§ 7 Ordföranden föredrog och kommenterade verksamhetsberättelsen för år 2006.
Kassören redovisade föreningens ekonomiska ställning.
§ 8 Johan Andersson föredrog revisionberättelsen och rekommnenderade att
styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2006.
§ 10 Ordföranden redovisade styrelsens förslag till revidering av föreningens stadgar.
Förslaget godkändes och tas ånyo upp vid höstmötet för godkännande då och att
gälla från årsmötet 2008.
§ 11 Bo Fransson omvaldes till ordförande för ett år.
§ 12 Karl-Erik Karlsson, Hans Gustafsson och Åke Jönsson omvaldes till styrelseledamöter
för två år.
Björn Sjöstedt och Bernt Sundquist valdes till suppleanter för ett år.
§ 13 Bengt Lundin valdes till revisor för två år.
Elsie Gustafsson och Jan Johansson valdes till revisorsuppleanter för ett år.
§ 14 Bo Karlsson och Lars-Erik Karlsson valdes till valberedning med Bo Karlsson som
sammankallande.
§ 15 Årsavgiften fastställdes till oförändrat 50 kronor.
§ 16 Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
§ 17 Ordföranden orienterade om Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund, SMKR .
Vi är ej längre medlemmar i SMKR och avvaktar dess utveckling.
Webbmstern Christer Lindehoff tipsade om SMKR hemsida.
Stig Nyberg berättade om vissa nordiska kamratföreningars sammankomster.och ansåg
att styrelsen var för mjäkig mot Högkvarteret.

§ 18 Innan årsmötet avslutades avtackades Margaretha Schönbeck, avgående revisor, och
Bo Mellblom, avgående suppleant i styrelsen, med blombuketter och applåder.
Ordföranden avslutade årsmötet.
Efter årsmötet underhölls vi av Hans Johnsson som visade en del av sin stora bildsamling av
flygplan och berättade minnen om dessa och verksamheten däromkring. Han belönades
också med blommor och applåder.
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