JÄMTLANDS FÄLTARTILLERI

Östersund den 4 december 2016

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTET
SÖNDAGEN DEN 4 DECEMBER 2016
Närvarande:
Hr ordf. Henric Tungström, Hr sekr. Mikael Andersson, Jack Rönström, Rasmus Åkergren och BertOla Henriksson-Nordenberg.
Före mötets öppnande avnjöts smörgåstårta, som ett stöd före S:ta Barbara-firande.
§:6 Vid ordinarie och extra årsmöte, i tillämpliga delar, skall följande ärenden förekomma:
(enligt JFA:s stadgar)
§ 1 Årsmötets öppnande (ordf.)
Hr ordf. Henric Tungström förklarade mötet öppnat 16:03:19 och hälsade de deltagande varmt
välkomna.
§ 2 Val av årsmötes ordförande och årsmötes sekreterare.
Till mötesordförande valdes Henric Tungström och till mötessekreterare valdes Mikael Andersson.
§ 3 Justering av röstlängd.
Se närvaraolistan.
§ 4 Föredragning och godkännande av föredragningslistan.
Föredragningslistan godkändes.
§ 5 Val av tvenne justeringsmän tillika rösträknare.
Till justerare valdes Bert-Ola Henriksson-Nordenberg och Rasmus Åkergren.
§ 6 Fråga om årsmötet blivit behörigen kallat.
Mötet fanns sig vara behörigen kallat.
§ 7 Styrelsen verksamhetsberättelse.
Årsmötet gick igenom förslaget till verksamhetsberättelse, som kompletterades och godkändes av
årsmötet.
§ 8 Styrelsens kassaberättelse
Årsmötet gick igenom förslaget till kassaberättelse, som godkändes av årsmötet.
§ 9 Revisorernas revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen upplästes av hr sekr Mikael Andersson. Revisionsberättelsen lades till
handlingarna.
§ 10 Förslag till utgifts och inkomststat för kommande verksamhetsår.
Diskuterades budgetfrågan.
Beslutades att under 2017 vara sparsam för att vid årets slut kunna få 10 000 kr i ”bundet kapital”.
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§ 11 Fråga om avgående styrelses och tjänstemäns ansvarsfrihet för genomfört verksamhets
år.
Årsmötet beviljade styrelse och och tjänstemän ansvarsfrihet för 2015-2016.
§ 12 Propositioner från styrelsen.
12.1. AG Föreningsdräkt (Henric Tungström och Kristoffer Löfblad)
Förslaget föredrogs enligt nedan:
1.
Föreningsdräkt m/2004/16 samt m/2016 (kv)
Föreningsdräkten är föreningens dräkt som visar att JFA är en kamratförening med militärt arv där vi sätter
stolthet i att vi alla är en del av vårt militärhistoriska kulturarv. Dräkt skall alltid bäras korrekt och vid
bärande skall alltid i största möjliga mån ordning och snygghet iakttagas. Skägg och hår skall vara vårdat.
långt hår skall vara i knut eller i piska. Till föreningsdräkt får av föreningen utdelade medaljer, medaljer
utdelade i samband med föreningsarrangemang, samt övriga ordnar, medaljer och märken som av FM har
erfoderligt bärandetillstånd bäras. Utmärkelser skall bäras enligt gällande reglemente. Övriga märken är
förbjudna oavsett om dräkten bäres i privat eller offentligt sammanhang. JFA är en opolitisk förening varför
Politiska symboler alltid är förbjudna.
Föreningsdräkt 2014/16 består av följande delar:
• Marinblå blazer med två rader om tre guldgula artilleriknappar samt 3 knappar vid ärmarna.
Knappen närmast handleden skall vara oknäppt.
• Skjorta, ljusblå eller vit
• Slips, artilleriröd eller orange (A 4)
• Byxor med pressveck gråa eller beige (utan pressveck)
• Lågskor, svarta
Föreningsdräkt m/2016 (kv) består av följande delar.
• Marinblå blazer med två artilleriknappar i enkel rad, samt 2 knappar vid ärmarna. Knappen närmast
handleden skall vara oknäppt.
• Skjorta, vit
• Scarf, artilleriröd eller orange
• Kjol, knälång, grå
• Strumpbyxor, neutrala (vid behov)
• Lågskor eller klackskor, svarta
Beslutade årsmötet att anta förslaget med justeringar i kursiv respektive överstruket.
12.2. Årsmötet 2017
Årsmötet beslutade inte om tid för nästkommande årsmöte, utan datum hänskjuts till kommande
förneningsmöte.
§ 13 Motioner från medlemmar eller hedersledamöter.
Inga motioner hade inkommit.
§ 14 Val för nästkommande verksamhetsår av:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Suppleant 1:
Suppleant 2:
JFA

Henric Tungström, Östersund
Rasmus Österberg, Östersund
Mikael Andersson, Lit
Sofia Edlund, Vänersborg
Torbjörn Sköldqvist, Frösön
Marika Åsell, Frösön
Bert-Ola Henriksson-Nordenberg, Ås

Omval
Omval
Omval
Nyval
Omval
Omval
Omval
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Valdes ovanstående enhälligt.
I enlighet med föreningens stadgar, kapitel VII Föreningsstyrelsen tecknas föreningens firma av
ordförande, sekreteraren, kassören var för sig. (Ordf. Henric Tungström (660513-0233) och kassör
Sofia Edlund (881206-8206) vad avser räkenskapshandlingar.)
§ 15 Val av två stycken föreningsrevisorer jämte suppleanter vilka ej äga ingå i styrelsen.
Revisor 1 Gunila Nilsson Edler, Nälden (O) och revisor 2 Bo Edman, Österbybruk (O).
Revisorssuppleant Jonas Karlsson (O)
§ 16 Val av valberedning om ordförande jämte två medlemmar inför nästkommande
ordinarie årsmöte.
Jack Rönström (sammankallande) (O) och Samuel Wolff (O). Tredje medlem valdes inte.
§ 17 Val av tjänstemän enligt tilläggsprotokoll till stadgarna med förteckning över
tjänstemän.
2013 års årsmöte beslutade att föreningstjänstemän tillsättes av föreningsmöte.
§ 18 Fastställande av medlemsavgift. (F.n. 100 kr (A och S) resp. 20 kr (F) )
Beslutades om oförändrade medlemsavgifter.
§ 19 Övriga frågor, som kan väckas vid årsmötet, om vars upptagande beslutas i varje
enskilt fall. Övriga frågor anmäls till mötessekreteraren. Övriga frågor förekomma ej vid
extra årsmöte.
Inga övriga frågor.
§ 20 Årsmötets avslutande
Hr mötesordförande Henric Tungstörm avslutade årsmötet kl. 17:39:19.
Vid protokollet:

Mikael Andersson
Mötes- och föreningssekreterare
Justeras:

Bert-Ola Henriksson-Nordenberg

Henric Tungström
Mötes- och föreningsordförande

Rasmus Åkergren

Efter årsmötet skedde omgruppering till Östersundstravet där ”Stoltheten” grupperades. Därefter
sedvanligt firande av vårt skyddshelgon S:ta Barbara med tal av ordf. i Kamratföreningen
Norrlandsartillerister Sten Bredberg, två salutskott från salutavdelningen (Chef Henric Tungström,
laddare 1 Bert-Ola Henriksson-Nordenberg och laddare 2 Mikael Andersson) och slutligen
gemensamt julbord och samvaro å Spiltas krog.
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