
JÄMTLANDS FÄLTARTILLERI Östersund den 7 december 2014

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTET
LÖRDAGEN DEN 7 DECEMBER 2014

Plats: Fäbodstugan i Talldungen, Östersund
Närvarande:
Hr ordf. Henric Tungström, hr sekr. Mikael Andersson, frk kassör Gro Olsen, Lars Andersson, 
Lisbeth Edlund, Lars-Olov Larsson, Jack Rönström, Torbjörn Sköldqvist, Isa Sköldqvist, Tor 
Sköldqvist, Martin Wallentin och Göran Westerlund.
Efter årsmtöet anlände Tilda Lindqvist och Rasmus Österberg.

Efter årsmötet avnjöts traditionellt en jultallrik. Göran Westerlund höll föredrag om Bunstaflygaren  
Sigurd Berglund om vilket Göran med kraftfullt stöd av Lisbeth skrivit en bok som det sedan fanns  
möjlighet att skaffa sig ett exemplar av. Föredraget beledsagades av bilder och även en liten film. Göran  
visade även bilder från Papegojskjutningens historia.

§ 1 Årsmötets öppnande
Herr ordförande hälsade samtliga närvarande välkomna och öppnade årsmötet 2014 kl. 
15:00:00 exakt!

§ 2 Val för årsmötet
Årsmötet valde Henric Tungström till ordförande för mötet och Mikael Andersson till sekreterare 
för mötet.

§ 3 Justering av röstlängd
12 röstberättigade medlemmar var närvarande.

§ 4 Föredragningslistan
Förslaget till föredagningslista godkändes.

§ 5 Val av tvenne justeringsmän tillika rösträknare
Årsmötet valde Jack Rönström och Martin Wallentin.

§ 6 Årsmötets behöriga kallande
Årsmötet fann sig behörigt kallat enligt föreningens stadgar, datumet beslutades vid årsmötet 
2013 och har informerats om vid ett otal tillfällen via sedvanlig epost och facebook.
 
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse
Mikael Andersson presenterade, tillsammans med övriga styrelsen, förslaget till verksamhets-
berättelse, som efter sedvanliga kompletteringar godkändes.

Presentationen skedde även detta år genom uppkoppling mot internet till verksamhets-
berättelsen som arbetats fram som ett elektroniskt dokument på Googles s.k. ”moln-lösning” – 
för tredje gången.

Verksamhetsberättelsen godkändes.

§ 8 Styrelsens kassaberättelse
Föreningens kassaberättelse redovisades av kassören Gro Olsen, kassaberättelsen godkändes.
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§ 9 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Lars-Olov Larsson. Revisorerna föreslår årsmötet att 
bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Revisorernas berättelse lades till 
handlingarna.

§ 10 Förslag till utgifts- och inkomststat
Årsmötet antog ingen ugifts- och inkomsstat för 2014-15.

§ 11 Ansvarsfrihet för avgående styrelse och tjänstemän
Årsmötet beslutade att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

§ 12 Propositioner från styrelsen
Årsmöte 2015 beslutades att hållas lördagen den 5 december kl. 15:00.

§ 13 Motioner från medlemmar
Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§ 14 Val för verksamhetsåret 2014-2015

Valberedningen representerades av Jack Rönström som presenterade valberedningens förslag för 
val till kommande verksamhetsår. Årsmötets resultat av genomfört val presenteras här:

Ordförande: Henric Tungström, Östersund Omval
Vice ordförande: Rasmus Österberg, Östersund Omval
Sekreterare: Mikael Andersson, Lit Omval 
Kassör: Gro Olsen, Hönö Omval
Ledamot: Torbjörn Sköldqvist, Frösön Omval
Suppleant 1: Marika Åsell, Frösön Omval
Suppleant 2: Bert-Ola Henriksson-

Nordenberg, Åkeräng Nyval

Valdes ovanstående enhälligt.

I enlighet med föreningens stadgar, kapitel VII Föreningsstyrelsen tecknas föreningens firma av 
ordförande, sekreteraren, kassören var för sig. (Ordf. och kassör vad avser 
räkenskapshandlingar.)

§ 15 Val av föreningsrevisorer
Revisor 1: Jonas Karlsson, Öckerö Omval
Revisor 2: Vakant – Årsmötet uppdrog till valberedningen att ta fram en ny revisor 2.
Revisorssuppleant 1: Gunilla Nilsson Edler, Nälden omval
Revisorssuppleant 2: Tillsattes ej.

§ 16 Val av valberedning
Jack Rönström, Matfors (omval) sammankallande och Martin Wallentin (nyval). Ytterligare en 
person skall tillsättas i valberedningen och bör vara klart till föreningsmötet i januari.

§ 17 Val av tjänstemän enligt tilläggsprotokoll till stadgarna
2013 års årsmöte beslutade att föreningstjänstemän tillsättes av föreningsmöte.
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§ 18 Fastställande av medlemsavgift
Beslutade årsmötet att medlemsavgift för kommande verksamhetsår 2014-15 är oförändrad 
d.v.s.:

Aktiva medlemmar: 100 kr
Familjemedlemmar: 20 kr
Stödmedlemmar: 100 kr

§ 19 Övriga frågor
inga övriga frågor.

§ 20 Årsmötets avslutande
Hr mötesordförande lät ordförande em Torbjörn Skölqvist avsluta årsmötet kl. 16:15:23 med en 
ljudlig salut från den kanon som överlämnades som gåva förra året.

Vid protokollet:

Mikael Andersson
Mötes- och föreningssekreterare Henric Tungström

Mötes- och föreningsordförande
Justeras:

Jack Rönström Martin Wallentin
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