Årsmöteshandlingar verksamhetsåret 2016

Förslag till Dagordning
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 innevarande verksamhetsår (nuvarande avgift 2016: 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.

Kaffe/Te och smörgåstårta
Anders Hansson informerar om förberedelser, planer och tankar inför 300-års minnet
av Armfeldts fälttåg.
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Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse fÖr 2016
I.
INLEDNING
Den 9 februari 2006 såg Militärmuseiföreningen i Jämtlands län – Milmus Z dagens
ljus. Den viktigaste uppgiften skulle bli att tillvarata, vårda och levandegöra det
militära kulturarvet genom att bl.a. utveckla ett gemensamt garnisonsmuseum.
Efter 10 år kan man ställa sig frågan om vi lyckats med de ambitioner som lades fast
på det första formella mötet?
Vi vågar påstå att Milmus Z i alla avseenden svarat upp mot de förväntningar som
diskuterades och de mål som fastslogs i föreningens första skälvande timmar. Idag är
vi jämte Jamtli bärande fundament till Jämtland Teknikland AB och vi har ett
garnisonsmuseum som väcker beundran och även utvecklas varje år. Många
besökare från när och fjärran visar sin uppskattning genom vänliga kommentarer och
”ryggdunkar”.
Vi har också lyckats sätta en regional prägel på vår militära historia – alltifrån det
Armfeldtska fälttåget 1718/19 till tidigt 2000-tal då garnisonen avvecklades. De
separata utställningarna rörande agenter och kurirer i vårt område under 2:a
världskriget tillsammans med Armfeldts återtåg 1719 är särskilt uppmärksammade.
II.
MEDLEMMAR
Vid årets slut hade föreningen 50 medlemmar (61 2015). Av dessa var 6 stycken
organisationsmedlemmar, nämligen:
 Kamratföreningen Försvarets tekniska officerare,
 Kamratföreningen Norrlandsartillerister, Kf NA,
 Kungl. Jämtlands Flygflottiljs kamratförening,
 Fältjägarföreningen, FjF,
 Jämtlands Fältartilleri, JFA,
 Flottans män.

lll.
ÅRSMÖTE 2016
Föreningens årsmöte genomfördes tisdagen den 16 februari 2016 kl.18:30 i Café
Kronan på Teknikland.
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IV.
STYRELSEN
Ordförande Göran Jonsson.

Vald till årsmötet 2018.

Ledamöter:
Sten Bredberg (Kf NA)
Bernth Ohlsson (KJFKf)
Sven-Ove Abrahamsson
Kaj Sandström (KamrAtoff)

Vald till årsmötet 2018. Vice ordförande o tf kassör
Vald till årsmötet 2018 Sekreterare
Vald till årsmötet 2017.
Vald till årsmötet 2017.

Stig-Björn Sundell
Jan-Anders Jacobsson (FjF)

Vald till årsmötet 2018.
Vald till årsmötet 2017. Webbmaster

Suppleanter:
Bo Johansson (KamrAtoff)
Bo Olsson (KfNA)
Tord Andersson(KJFKf)
Mikael Johansson (FjF)

Vald till årsmötet 2017
Vald till årsmötet 2018.
Vald till årsmötet 2018
Vald till årsmötet 2017

V.
VERKSAMHETEN
Den övergripande målsättningen för verksamheten, har som tidigare år varit att
fortsatt utveckla och förmedla nya koncept och intressanta upplevelser bland våra
utställningar och aktiviteter, i och kring Garnisonen. Temat ”agenter och kurirer” har
utvecklats ytterligare, bl.a. i samarbete med Järnvägsmuseiföreningen. Genom
uppbyggnad av en modell av järnvägsbanken vid Stora Helvetet väster om Storlien,
ges en beskrivning av den strategiska platsen som Storlien utgjorde vid ett eventuellt
angrepp av tyskarna mot Sverige under andra världskriget. Teknikland och
Militärmuseiföreningen deltar bland många aktörer i marknadsföringen av den
stundande ”300-års markeringen år 2018”. För att ihågkomma och synliggöra de
dramatiska händelserna kring Armfeldts karoliner 1718-1719 har karolinertemat
kompletterats ytterligare genom att plats avdelats i Slussen in mot utställningshallen.
I vår strävan att ge utställningarna en mer lokal prägel, inleddes arbete under den
gångna hösten med att anpassa filmsalen till utställningsyta och för att ge plats till en
ny utställning. ”Soldatliv” som är arbetsnamnet för utställningen skall ge besökaren
flera perspektiv på hur det var och alltjämt är att göra lumpen i Östersund. Under ett
antal år har vi undersökt möjligheterna att ge plats för A 4 sexspann. Efter diverse
omdispositioner av utställningarna i Garagets kallhall, kunde vi inför den gångna
säsongen bygga upp en miljö med sexspannet som huvudattraktion. Smärre
justeringar och uppdateringar har också gjorts kring temat internationell tjänst samt
utställningarna utomhus.
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Arbetet med två av de tre långsiktiga projekten har kunnat fullföljas genom stort
engagemang från grundarföreningarnas medlemmar. Föremålsprojektet som fortsatt
finansieras genom medel från SFHM har bedrivas på större bredd. Inom ramen för
projektet har också viss utgallring av materiel inletts och detta främst för att skapa
ökat utrymme för de förnödenheter som skall behållas. Fotoprojektet har utöver
arbetet med att dokumentera föreningarnas fotoarkiv i databasen PRIMUS, resulterat
i två fotoutställningar. Under våren utställning om I 5 och under hösten en
bildberättelse om A 4. Bägge utställningarna visades under några veckor i Jamtli
café. Den tidigare utställningen om Frösö läger och utställningen om I 5 finns också
dokumenterad i föreningen Gamla Östersunds årsskrift 2016. A 4 bildberättelse finns
nu på Campus i södra delen av ”Gamla Ridhuset”.
Ett av föreningens ändamål i enlighet med stadgarna är att ”aktivt verka för att
traditionsbevarande verksamhet bedrivs och att sprida kännedom om Jämtlands läns
försvarshistoria”. Inom ramen för detta ändamål deltar föreningen i projektet
”Sveriges militära minnesmärken”. Projektets syfte är att bl.a. identifiera, förteckna
existerande minnesmärken i Jämtland och i samverkan med lokala aktörer, klarlägga
framtida ansvarsförhållanden beträffande dess vård och underhåll.
Husvärdskapet i Garnisonen har även den gångna säsongen fungerat och detta tack
vare ett stort engagemang från ett förhållandevis fåtal medlemmar i
grundarföreningarna. Som en konsekvens av ett minskat intresse och svårigheten att
engagera flera, kommer systemet med husvärdar att överses inför säsongen 2017.
Antalet inlösta besökare under den gångna säsongen, är sedan Teknikland
öppnande 2010 den bästa, därmed kan också bolaget inkassera den högsta
entréintäkten sedan starten. Att antalet besökande ökar visar på att Teknikland med
ett förhållandevis stort militärhistoriskt innehåll alltjämt är ett intressant och lockande
besöksmål.
VI.
EKONOMI
Föreningens ekonomi är god. Förutsättningarna för en ekonomisk tillväxt är dock att
projekt- och utvecklingsbidrag fortsatt beviljas. Under året har aktiekapitalet i
Teknikland fördubblats och av årets överskott har en materielunderhållsfond
upprättats. De disponibla medlen finns på Länsförsäkringar bank, placerade på
rörelse- och placeringskonto. Inget av dessa konton är f.n. räntebärande.

VII.
SLUTORD
Det är viktigt att vi inte sätter oss till ro utan fortsätter att utveckla vårt museum. På
önskelistan står en utställning under arbetsnamnet ”Soldatliv”, särskilda
forskarplatser, utveckling av vapensimulatorer, ytterligare fordon i skydd av en stor
stolplada och inte minst en ingående inventering och dokumentation av våra föremål
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och materiel. Allt kommer inte att kunna realiseras det närmaste året, men de
utmaningar som ligger på stormavstånd skapar fortsatt intresse hos alla som på olika
sätt engagerar sig i vår militära historia.

Dessa eldsjälar vill vi i styrelsen fortsatt framhålla och detta kan inte göras nog
kraftfullt. Att uppleva gemenskapen och glädjen när vi samlas till olika arbetsdagar
eller andra evenemang minner om den tid då vi på våra förband och skolor verkligen
levde upp till ”en för alla – alla för en”. Utmaningen ligger i att på olika sätt försöka få
en personell tillväxt i föreningen. Det är inte helt enkelt, men även om en och annan
med ålderns rätt drar sig tillbaka, så hoppas vi att intressanta utställningar av god
kvalitet kan locka nya att fylla på våra volontärskadrar.

Göran Jonsson

Sten Bredberg

Jan-Anders Jacobsson

Kaj Sandström

Bernth Ohlsson

Stig-Björn Sundell

S-O Abrahamsson
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Styrelsens förslag till ekonomiberättelse (BR och RR) fÖr 2016
BALANSRÄKNING
Ingående160101

Utgående161231

Anläggningstillgångar
Finansiella (aktier)

12 500

25 000

Omsättningstillgångar
Fordringar
Placeringskonto
Rörelsekonto
Materielunderhållsfond

6 938:00
62 110:04
31 782:76
0

9 032:00
49 610:04
21 708:36
20 000:00

SUMMA:

113 330:80

125 350:40

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

0:28 761:95
84 568:85
113 330:80

0:-12 019:60
113 330:80
125 350:40

RESULTATRÄKNING
Inkomster
Medlemsavgifter
Gåvor, försäljning
Bidrag
Bank o försäkringsavg
Fordon o Truckar
Volontärer
SUMMA:

8475: -4579: -33000: -410: -22989: -228: -69681: --

Utgifter
Medlemsavgifter
Bank o försäkavg
Fordon och truckar
Administration m.m
Utställningskostnader
Kostnadsersättningar
Volontärer
Diverse
SUMMA
Årets resultat

549: -2361: -24371: -1896:50
6800: -4500: -15014: -2169:90
57661:40
12019:60
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Summa summarum

69681:00

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2017
Styrelsen föreslår följande plan för föreningens verksamhet 2017:
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
utgallring av grundarföreningarnas bokbestånd mm)

Milmus

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
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Förslag till budget för verksamhetsåret 2017:
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

Not
5)
6)
7)
8)

9)
10)

Anm: Förslaget innebär att budgeten är underbalanserad med 18000 kr, vilket finansieras av under
2016 särskilt avdelad Materielunderhållsfond.

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
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Valberedningens förslag till styrelsefunktionärer 2017
Funktion
Styrelsen

Namn

Förening

Förslag

Jan-Anders Jacobsson
S-O Abrahamsson
Kaj Sundström
Stig-Björn Sundell

FjF
Oberoende
KamraToff
Oberoende

Omval
Tomas Häll nyval
Omval
Sten Wadensjö fyllnadsval

Göran Jonsson
Sten Bredberg
Bernth Ohlsson

Oberoende Vald till ÅM 2018
KfNA
Vald till ÅM 2018
KJFKf
Vald till ÅM 2018

Bo Johansson
Mikael Johansson

KamraToff
FjF

Jan Nyström nyval
Omval

Bo Olsson
Tord Andersson

KfNA
KJFKj

Vald till ÅM 2018
Vald till ÅM 2018

Suppleanter

Revisorer

Suppleant

Henric Tungström
Gunilla Nilsson Edler
Gro Olsen

Omval
Omval
Omval

Valberedning
Bo Östlund
Ulrika Kempe
Jan Ågren
Christer Nordlund

KfNA
FjF
KamraToff
KJFKf
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S-O Abrahamsson nyval
Omval
Omval sammankallande
Christer Nordlund nyval

