Protokoll fört vid ordinarie årsmöte
2017-02-16

Plats: Jämtlands Teknikland AB Optand, Kafé Kronan
Mötet inleddes med att ordförande Göran Jonsson gjorde en återkoppling till de
passerade 10 åren och konstaterade att verksamheten inte bara inneburit förvaltning
utan också i hög grad utveckling. Utställningarna förnyas och har en klar regional
prägel. Nytt för 2017 blir utställningen Soldatliv.
Viktigt och avgörande för fortsatt verksamhet är stimulera våra volontärer och även
ha realistiska ambitionsnivåer.
Konstateras kan också att Milmus Z är en grundbult i hela Teknikland AB
verksamhet.

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Göran Jonsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Till mötesordförande valdes Åke Hjelm och till årsmötessekreterare valdes Bernth
Ohlson.

§ 3. Justering av röstlängd och fråga om mötet är beslutsmässigt samt blivit
behörigt utlyst
Vid mötet deltog 16 röstberättigade personliga medlemmar och 5 röstberättigade
organisationer.
Dagen för årsmötet fastställdes av 2016 års årsmöte och har varit ute på hemsidan
samt medlemsinfo sedan dess. Slutlig kallelse med föredragningslista utsändes
2017-01-19. Årsmötet konstaterades därmed vara behörigen utlyst.

§ 4. Föredragningslistans godkännande
Föredragningslistan i enligt stadgarnas § 4.4. godkändes.

§ 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Till justeringsmän valdes Jan-Anders Jacobsson och Bo Olsson.
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§ 6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
Verksamhets- och förvaltningsberättelserna föredrogs varefter årsmötet fastställde
dessa.

§ 7. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen redovisades varefter den med godkännande lades till
handlingarna.

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna
I enlighet med revisorernas förslag beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.

§ 9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan med tillhörande budget för samt
medlemsavgift för innevarande verksamhetsår
Förslag till verksamhetsplan för 2017 föredrogs enligt nedan
Verksamhet
Som delägare bidra till utveckling av Jämtland Teknikland AB

Medverka i Teknikland arbetsgrupper avseende:
 Marknadsföring och evenemang
 Utställningar
 Lokaler och utemiljö
 Materiel och dokumentation
Utveckling av vissa utställningsteman i Garnisonen samt
introduktion av utställningen Soldatliv
Delta i Föremålsprojektet (registrering, uppläggning,
dokumentation och utgallring av museimateriel och rekvisita)

Budget
Genom
Teknikland
-”-

Milmus med
stöd av
Teknikland
Genom
Teknikland

Fortsätta Fotoprojektet (registrering och identifiering av
grundarföreningarnas bildarkiv)

Milmus

Fortsätta av Biblioteksprojektet (registrering, strukturering och

Milmus
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utgallring av grundarföreningarnas bokbestånd mm)
Påbörja Dokumentationsprojektet (dokumentera händelser,
företeelser, kunskaper och färdigheter etc bland fd FM-anställda)

Milmus

Påbörja utveckling av publikt forskarutrymme bestående av
Wigurska och Bernadottska databaserna

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)

Milmus

Förslaget till verksamhetsplan fastställdes av årsmötet.
Styrelsens förslag att medlemsavgifterna för 2017 skulle vara oförändrade d.v.s. 150
kr för enskild och 300 kr för organisationsmedlem fastställdes av årsmötet, varefter
förslag till rambudget enligt nedan föredrogs.
Inkomster
Från 2016
Medlemsavgifter
Bidrag
Gåvor o Försäljning
Föreningsstöd

Summa

125350
6000
20000
4000
5000

Not
1)
2)
3)
4)

160350

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

10000
5000
5000
10000
15000
5000
500
2500

Resultat (eget kapital)

107350

Summa

160350

Anm: Förslaget innebär att budgeten är underbalanserad med 18000 kr, vilket finansieras av under
2016 särskilt avdelad Materielunderhållsfond.
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Not
5)
6)
7)
8)

9)
10)
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Eget kapital
Bidrag från Region JH och föreningens stiftare
Frivilliga bidrag från medlemmar och försäljning av överskottsmateriel bl,a tält 20 m tbh
Stöd och tjänster från Fältjägargruppen
Vidareutveckling av utställningsteman
Föremåls-, Foto-, Biblioteks- och Dokumentationsprojektet
Utveckling av forskarutrymme
Utställningsmateriel och –fordon
Måltids- och bilersättningar
Administration, inköp, marknadsföring, möten, försäkringar

Förslaget till rambudget samt styrelsens förslag att årsmötet 2018 genomförs den 15
februari kl 18.30 fastställdes av årsmötet.

§ 10. Val av föreningsstyrelse
Enligt i stadgarna given succession skall detta år väljas tre styrelseledamöter och två
suppleanter på två års mandat, två revisorer och en revisorssuppleant på ett års
mandat samt en valberedning med fyra ledamöter på ett års mandat.
Därutöver ska detta år genom fyllnadsval väljas en ledamot på ett års mandat.
Efter valberedningens förslag utföll valen enligt följande:
Styrelseledamöter: Jan-Anders Jacobsson (Fjf) och Kaj Sandström (Kf AT-off) omval
två år, Tommy Häll (oberoende) nyval två år samt Sten Wadensjö (oberoende)
fyllnadsval ett år.
Suppleanter: Michael Johansson (Fjf) omval två år samt Jan Nyström (KfAt-off) nyval
två år.
Styrelsens sammansättning efter förrättade val är:
Ordförande Göran Jonsson till årsmötet 2018
Ledamöter: Jan-Anders Jacobsson (FjF) till årsmötet 2019
Kaj Sandström (Kf AT-off) till årsmötet 2019
Sten Bredberg (Kf NA) till årsmötet 2018
Bernth Ohlson (KJFKf) till årsmötet 2018
Tommy Häll till årsmötet 2019
Sten Wadensjö till årsmötet 2018
Suppleanter: Jan Nyström (Kf AT-off) till årsmötet 2019
Bo Olsson (Kf NA) till årsmötet 2018
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Mikael Johansson (FjF) till årsmötet 2019
Tord Andersson (KJFKf) till årsmötet 2018

§ 11. Val av två revisorer jämte en suppleant
Gunilla Nilsson- Edler och Henrik Tungström omval ett år.
Revisorssuppleant: Gro Olsen omval ett år.
§ 12. Val av valberedning
På förslag från årsmötet valdes till valberedning: Jan Ågren ( KfAT-off), Ulrika Kämpe
(Fjf), S-O Abrahamsson (KfNA) och Christer Nordlund (KJFKf): Sammankallande Jan
Ågren.
.

§ 13. Propositioner från styrelsen
Inga propositioner förelåg

§ 14. Motioner från medlemmar
Inga motioner förelåg

§ 15. Övrig information
På fråga från årsmötet informerade Sten Bredberg om läget när det gäller avtal
mellan Svensk Flyghistorisk förening Jämtlands län och Teknikland AB.
Vidare lämnade mötesordförande Åke Hjelm en hälsning till årsmötet från tidigare
medlemmen Rolf Wigur, varefter Åke tackade för sig och överlämnade ”klubban” till
ordinarie ordförande Göran Jonsson.

§ 16. Mötets avslutande
Göran Jonsson tackade mötesordföranden med en blombukett och medlemmarna för
visat intresse och avslutade årsmötet.
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Efter årsmötet avtackades avgående styrelseledamot Stig-Björn Sundell för mycket
gott arbete med traditionsenligt diplom och en blombukett.

Kvällen fortsatte med ett mycket intressant föredrag av sekreteraren i JämtTrønderska föreningen Armfeldts Karoliner (JTAK), Anders Hansson, om planer och
förberedelser inför 300-minnet av Armfeldts karoliner (”Markering 2018”) som
genomförs under 2018—19 i olika former på platser i såväl Sverige som Norge.
Kvällen avslutades med smörgåstårta, kaffe och kaka.

Vid protokollet

………………………………………
Bernth Ohlson mötessekreterare

………………………………………
Åke Hjelm mötesordförande

Justeras

………………………………………

………………………………………

Jan- Anders Jacobsson

Bo Olsson
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