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Årsmötet 23 mars 2014
Protokoll fört vid föreningens årsmöte enligt ovan på Ystad Militärmuseum.
Närvarande 15 medlemmar och 2 åhörare
Årsmötet började i gemytlig stämning då vi först inmundigade kaffe med dopp för att lära känna
varandra lite bättre. Ordförande Sven Bergman berättade kortfattat om planeringsarbetet inför
Ystad International Military Tattoo 2015, innan han hälsade de närvarande välkomna och
öppnade årsmötet.
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Val av ordförande för årsmötet
Styrelsens ordförande Sven Bergman valdes att leda årsmötet.
Val av sekreterare för årsmötet
Christer Lindh valdes till sekreterare för årsmötet
Upprättande av röstlängd
Efter kontroll av närvarande medlemmar godkändes röstlängden.
Val av två justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare.
Sven-Ingvar Andersson och Monica Jansson valdes att justera årsmötets protokoll.
Frågan om årsmötets behöriga utlysande.
Årsmötet fastslog att kallelse till årsmötet utgått enligt stadgarna.
Föredragning av verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelsen hade delats ut till mötesdeltagarna och inga frågor ställdes
beträffande denna.
Föredragning av ekonomisk redovisning för senaste verksamhetsåret.
Redovisningen för det gångna året hade också delats ut och inte heller här var det
några oklarheter.
Revisorns berättelse för samma tid.
Vår t.f. revisor Stefan Litzberg kunde tyvärr inte närvara på mötet så
revisionsberättelsen lästes upp av Gunnel Hallberg Dahlman.
Fråga om godkännande av verksamhetsberättelse samt resultat och
balansräkning.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen samt resultat och balansräkning.
Årsmötet beslutade också att det ekonomiska resultatet för 2013 skall överföras till
verksamhetsåret 2014.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för det gångna året.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013
Fastställande av medlemsavgifter 2015.
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften 2015 skall vara oförändrat 150 kronor.
Val av styrelse ordförande, två ledamöter samt två suppleanter till styrelsen.
A. Sven Bergman omvaldes som ordförande,
B. Två ledamöter på två år: Omval av Lennart Bruhn och Christer Lindh.
C. Två suppleanter på ett år: Omval av Roy Franzén och nyval av
Jan Rydemalm
E. Till ny revisor valdes Stefan Litzberg.
F. Som revisorsuppleant nyvaldes Ewa-Gun Westford.
Förslag från enskilda medlemmar, inlämnade till styrelsen senast tre veckor
före årsmötet
Inga förslag var inlämnade av eller till styrelsen.
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Mötets avslutande.
Ordföranden tackade de närvarande för visat intresset och förtroendet att leda
föreningens verksamhet under det kommande året.

Efter mötet pratade Jan-Olov Frideman om dom föremål som fanns i rummet där vi
just hållit årsmötet.

________________________

_______________________

Christer Lindh, vid protokollet

Sven Bergman, ordf.

________________________

_______________________

Sven-Ingvar Andersson , justeras

Monica Jansson, justeras

