Årsmöteshandlingar verksamhetsåret 2019

Förslag till Dagordning
-

Inledning

-

Parentation

1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Justering av röstlängd och fråga om mötet är beslutsmässigt samt blivit behörigt
utlyst.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera
protokollet.
6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse samt årsmötets fastställande
av dessa.
7. Revisionsberättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna.
9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan med tillhörande budget för innevarande år
samt medlemsavgift för verksamhetsår 2021 (nuvarande avgift 2020): 150 kr för
enskild och 300 kr för förening)).
10. Val av föreningsstyrelse.
11. Val av två revisorer jämte en suppleant.
12. Val av valberedning.
13. Propositioner från styrelsen.
14. Motioner från medlemmar.
15. Övrig information.
16. Mötets avslutande.


Olov Amelin –ny VD Jamtli och länsantikvarie - informerar



Kaffe/Te och smörgåstårta
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Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse fÖr 2019
I.

INLEDNING

Militärmuseet Garnisonen på Teknikland har även denna säsong lyckats leverera
militärhistoria på ett enligt besökarna mycket intressant och tillgängligt sätt. Antalet
betalande besökare har detta år ökat med över 500 st varför vi glädjande kan
konstatera att det nog är den bästa säsongen hittills.
Vår strävan är att ständigt försöka utveckla våra utställningar. Inte så att det varje år
byts montrar och teman, utan vi försöker utveckla i det lilla. Varje år vill vi bjuda på
något nytt samtidigt som vi utvecklar det gamla.
Det nya inför årets säsong var att på ett överskådligt sätt i text och bild visa på
militärhistoriska händelser inom vårt län samt även presentera brunflobördige Harry
”Revolver-Harry” Söderman liksom hans insatser under 2:a VK. I övrigt gjordes
översyner och kompletteringar av befintliga utställningar.
Styrelsen har genomfört 10 protokollförda möten och ett flertal planerings- och
arbetsmöten.
II.
MEDLEMMAR
Vid årets slut hade föreningen 54 medlemmar (58 2018). Av dessa var 5 stycken
organisationsmedlemmar, nämligen:
 Kamratföreningen Försvarets tekniska officerare,
 Kamratföreningen Norrlandsartillerister, Kf NA,
 Kungl. Jämtlands Flygflottiljs kamratförening,
 Fältjägarföreningen, FjF,
 Jämtlands Fältartilleri, JFA,
lll.
ÅRSMÖTE 2018
Föreningens årsmöte genomfördes torsdagen den 20 februari 2018 kl.18:30 i Café
Kronan på Teknikland.

IV.
STYRELSEN
Ordförande Göran Jonsson

Vald till årsmötet 2020.

Ledamöter:
Sten Bredberg (Kf NA)

Vald till årsmötet 2020. Vice ordförande och kassör

Bernth Ohlsson (KJFKf)

Vald till årsmötet 2020
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Kaj Sandström (KamrAtoff)
Sten Wadensjö
Jan-Anders Jacobsson (FjF)
Tommy Häll

Vald till årsmötet 2021
Vald till årsmötet 2020. Sekreterare
Vald till årsmötet 2021. Webbmaster
Avliden i augusti 2019

Suppleanter:
Jan Nyström (KamrAtoff)
Bo Olsson (KfNA)
Tord Andersson(KJFKf)
Micael Berner Ågren (FjF)

Vald till årsmötet 2021
Vald till årsmötet 2021.
Vald till årsmötet 2021
Vald till årsmötet 2020

V. VERKSAMHETEN
Den övergripande målsättningen för verksamheten 2019, som huvudsakligen också
har innehållits, var beträffande utställningsprojektet att utveckla nuvarande
utställningar, men också förmedla nya och intressanta koncept främst i Garnisonen.
Entrérummet har ”mörklagts” för att öka tillgängligheten till bildspelet om
kamratföreningarna, som också till del har förändrats. Ytterligare utställningsutrymme
har skapats för FM-montern, bl.a. för att ge plats för information om värnplikten. I
”Slussen” har utställningen som hade anknytning till 300-årsmarkeringen av Armfelts
fälttåg 1718-19, ersatts med en ny utställning som översiktligt beskriver
”Militärhistoriska händelser och företeelser i Jämtland och Härjedalen”. Här kan
också besökaren förse sig med informationsmaterial, för att på egen hand planera
besök på de platser där spännande och intressanta händelser har inträffat. I exposén
av ”Garnisonsstaden Östersund” har ATS- respektive A 4-montrarna utvecklats
ytterligare. Förnyelse har också skett beträffande konceptet ”Spioner och agenter”
bl.a. genom att Brunflobördige Harry Söderman ”Revolver-Harry” presenteras liksom
hans insatser under 2:a VK. Bildspelet om karolinerna har omplacerats för att ge en
bättre helhet till ”Karolinertemat”, även exteriören till ”tunneln” har gjorts om. I
utställningen om ”Militärmusiken” har teknik inrättats, som gör det möjligt att lyssna till
några av de vanligaste militära signalerna. Tävlingen ”Röda gubbar” står sig alltjämt i
popularitet, emellertid har styrkorna reducerats något och omgrupperat till nya
positioner. Texter har till övervägande del även redovisats på engelska. I övrigt har
åtgärder av kosmetisk karaktär genomförts gällande ”Soldatliv” och ”Internationell
verksamhet”.
Föremålsprojektet som i likhet med utställningsprojektet fortsatt finansieras
huvudsakligen genom medel från SFHM, har fullföljts genom stort engagemang från
grundarföreningarnas medlemmar. Viss utgallring av materiel sker under projektets
genomförande, bl.a. för att öka plats för de förnödenheter som skall behållas men
även för försäljningsändamål. Fotoprojektet som syftar till att dokumentera
föreningarnas fotoarkiv i databasen PRIMUS, liksom biblioteksprojektet och arbetet
med att skapa en forskningsplats har nedprioriterats till förmån för arbetet med
utställningarna och materielen.
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Husvärdskapet har även den gångna säsongen fungerat problemfritt och detta tack
vare viljan som omnämnts tidigare, att ställa upp och engagera sig i föreningarnas
och museets verksamhet. Utan våra volontärer stannar Teknikland.
Slutligen något om den utvärdering som Teknikland genomfört av den gångna
säsongen. Konstateras kan att besökssiffran är ungefärlig med säsongen 2018, som
sannolikt var den bästa i Tekniklands korta historia. Att hela 85 % har besökt
Teknikland tidigare, visar på att Teknikland med ett förhållandevis stort
militärhistoriskt innehåll, fortfarande är ett intressant och lockande besöksmål.
.
VI.
EKONOMI
Föreningens ekonomi är god. Förutsättningarna för en bibehållen ekonomi är dock
att projekt- och utvecklingsbidrag fortsatt beviljas samt att försäljning av
överskottsmateriel kan ske. De disponibla medlen finns på Länsförsäkringar bank,
placerade på rörelse-, placerings och underhållskonto. Inget av dessa konton är f.n.
räntebärande.
VII.
SLUTORD
Summering av året visar att Teknikland aldrig tidigare haft så många betalande
besökare som detta år vilket är ett mycket gott betyg till Milmus Z/Garnisonen som är
en av huvudattraktionerna. Det arbete vi lägger ner ger bevisligen resultat.
Inför 2020 är vår ambition att fortsatt utvecklas i det lilla genom små men märkbara
förändringar samtidigt som vi ska se över möjligheterna att i ett långsiktigt perspektiv
skapa ytterligare utrymmen för nya utställningar. Vi ska också tillsammans med
övriga delägare i Teknikland arbeta för att evenemangen blir fler och bättre. En
”Tekniklandsdag” där vi kan visa upp Fältjägargruppen i olika situationer är något att
sträva efter. Här finns många vinster att göra och förutom ökat antal besökare är
rekryteringsaspekten viktig att ta fasta på.
Årets goda resultat är direkt kopplat till det ideella arbete våra volontärer lägger ner
och detta kan förhoppningsvis stimulera fler att bidra till fortsatta framgångar.
Styrelsen vill därför tacka alla som ställer upp så att vårt militärhistoriska arv förs
vidare samtidigt som vi hälsar ännu fler välkomna till en gemenskap med ständigt
nya utmaningar.

Göran Jonsson

Sten Bredberg

Jan-Anders Jacobsson

Kaj Sandström

Bernth Ohlsson

Sten Wadensjö
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Styrelsens förslag till ekonomiberättelse (BR och RR) fÖr 2019
BALANSRÄKNING
Ingående190101

Utgående191231

Anläggningstillgångar
Finansiella (aktier)

25 000

25 000

Omsättningstillgångar
Inventarier
Fordringar
Placeringskonto
Rörelsekonto
Underhållsfond

7 313:00
10 823:00
44 300:04
19 459:66
20 000:00

7 313:00
1 482:00
44 300:04
25 014:70
20 000:00

SUMMA:

126 895:70

123 109:74

Skulder och eget kapital
Kortfristiga skulder
Årets resultat
Eget kapital
SUMMA:

0:13 134:10
113 761:60
126 895:70

0:--3 785:96
119 323:78
123 109:74

RESULTATRÄKNING
Inkomster
Medlemsavgifter
Gåvor, försäljning
Bidrag
Volontärer
SUMMA:

4 950:00
9 500:00
18 000:00
356:00
32 806:00

Utgifter
Medlemsavgifter
Utställningskostnader
Materielunderhåll
Volontärer
Kostnadsersättningar
Övriga kostnader
SUMMA
Årets resultat
Summa summarum

58:00
4 014:00
161:41
14 604:00
8 185:00
9 569:55
36 591:96
-3 785:96
32 806:00
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Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2020
Styrelsen föreslår följande plan för föreningens verksamhet 2020:
Verksamhet
Som delägare bidra till utveckling av Jämtland Teknikland AB

Medverka i Teknikland arbetsgrupper avseende:
 Marknadsföring och evenemang
 Utställningar
 Fastighet, Lokaler och utemiljö
Översyn och utveckling av befintliga utställningsteman i Garnisonen

Budget
Genom
Teknikland
-”-

Utreda möjligheter att utöka utställningsytor inom- och utomhus

Milmus med
stöd av
Teknikland
-”-

Delta i Föremålsprojektet (registrering, uppläggning,
dokumentation och utgallring av museimateriel och rekvisita)

Genom
Teknikland

Fortsätta Fotoprojektet (registrering och identifiering av
grundarföreningarnas bildarkiv)

Milmus

Påbörja Dokumentationsprojektet (dokumentera händelser,
företeelser, kunskaper och färdigheter etc bland fd FM-anställda)

Milmus

Pröva en omstart av Biblioteksprojektet (registrering,
strukturering och utgallring av grundarföreningarnas bokbestånd
mm)

Milmus

Rekrytera till och stimulera ideella arbetsinsatser

Milmus

Delta i SFHM/SMHA aktiviteter.

Genom
Teknikland

Kostnadsersättningar och utbildning

Milmus

Övrigt (adm och inköp, marknadsföring, möten, försäkringar m.m.)

Milmus
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Förslag till budget för verksamhetsåret 2020:
Inkomster
Från 2019
Medlemsavgifter
Bidrag
Gåvor o Försäljning

Summa

123 109
6 000
10 000
15 000

Not
1)
2)
3)

154 109

Utgifter
Utställningskostnader
Projektkostnader
Materielunderhåll
Rekryt. och stimul.
Ideella arbetsins
Kostnadsersättningar
Medlemsavgifter
Övriga kostnader

10000
2500
1500
15000
7500
500
8000

Resultat (eget kapital)

109 109

Summa

154 109

Anm: Förslaget innebär att budgeten är underbalanserad med 14 000 kr, vilket finansieras genom
särskilt avdelad Underhållsfond där totalt 20 000 kr disponeras.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Eget kapital
Bidrag från Region JH och föreningens stiftare
Frivilliga bidrag från medlemmar och försäljning av överskottsmateriel
Vidareutveckling av utställningsteman
Foto- Dokumentations- och Biblioteksprojekten
Utställningsmateriel och –fordon)
Måltids- och bilersättningar
Administration, inköp, marknadsföring, möten, försäkringar
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Not
4)
5)
6)

7)
8)
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Valberedningens förslag till styrelsefunktionärer 2020
Funktion
Styrelsen

Namn

Förening

Suppleanter

Revisorer

Suppleant

Valberedning
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