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 Protokoll fört vid årsmöte med Södra Skåningarnas 
Kamratförening 2018-04-26 
 
Utanför skolbyggnaden och sedermera framme på podiet stod Ingemar Mårtensson iklädd 
manskapsuniform m/1810 med Kamratföreningens fana när medlemmarna anlände samt 
under parentation för avlidna medlemmar. 
Johanna Lundgren blåste regementets  igenkänningssignal och därefter öppnade ordföranden 
mötet. 

 
§ 1   Mötet öppnas 
Ordföranden hälsade alla de närvarande varmt välkomna till årsmötet. 
Ordföranden förklarade därefter årsmötet för öppnat. 
 
§ 2 Parentation 
Hedrande av avlidna kamrater med en tyst minut 
Ordföranden  höll en parentation över de under året bortgångna kamraterna i föreningen, vilka 
hedrades med en tyst minut. 
 
§ 3 Val av ordförande för mötet 
Till ordförande för mötet valdes Lars Remfors. 
 
§ 4 Val av sekreterare för mötet 
Till sekreterare för dagens möte valdes Peter Dánilo. 
 
§ 5 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställdes. 
 
§ 6  Fastställande av närvaro och röstlängd 
43  medlemmar var närvarande vid årsmötet. Röstlängden fastställdes. 
 
§ 7 Val av två justerare tillika rösträknare 
 Bernt Jacobsson och Toni Forsberg valdes att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden samt att tillika vara rösträknare. 
 
§ 8 Fastställande om årsmötet är stadgeenligt utlyst 
Årsmötet skall utlysas tre veckor före aktuell dag. Mötet utlystes i tidningen Södra 
Skåningarna som utkom den 13 februari. Årsmötet har även varit utlyst på föreningens 
hemsida 13 februari. 
Mötet beslutade att årsmötet var stadgeenligt utlyst. 
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§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse samt kassaförvaltarens redogörelse 
Verksamhetsberättelsen utdelas till samtliga närvarande. Bilaga 1. 
Verksamhetsberättelsen visades på overhead för samtliga medlemmar. 
Kassaförvaltaren redogjorde för året som gått. Balansrapport och resultatrapport Bilaga 2. 
Verksamhetsberättelse, balansrapport och resultatrapport lades till handlingarna. 
 
§ 10 Revisionsberättelse 
Revisorn Åke Törringer läste upp revisionsrapporten (bilaga 3), där revisorerna Åke Törringer 
och Sigvard Andersson  meddelade att  föreningens räkenskaper var förda till full belåtenhet. 
Revisorerna förordade att årsmötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret 
Revisionsberättelsen lades till handlingarna. Originalet förvaras hos kassaförvaltaren. 
 
§ 11 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för år 2017 
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattade dvs 
kalenderåret 2017. 
 
§ 12 Fastställande av arvode för styrelsen att fördela inom sig 
Styrelsen föreslår oförändrat arvode om 25 000 kronor att fördela inom sig.  
Årsmötet beslutade enligt ovanstående förslag. 
 
§ 13 Av styrelsen avgivna förslag (propositioner) 
a )Styrelsen föreslår ändringar av stadgarna. Stadgarnas § 5  ändras  till : 
Medlemsavgift är en årlig avgift och storleken beslutas av årsmötet för nästkommande år. 
Ständig medlemsavgift avskaffas from 2018-04-27. 
De som är ständiga medlemmar berörs inte. 
Årlig avgift skall inbetalas senast 31 mars. 
Den som erlagt avgift för ständigt medlemskap erlägger inte årlig avgift. 
Hedersordförande och hedersmedlem(mar) är befriade från årsavgift. 
Ordföranden frågade om vi kan besluta om ändring av stadgarna enligt förslag. 
Årsmötet beslutade om stadgeändring 2018-04-26 enligt förslag.  
b) Styrelsen föreslår en höjning av medlemsavgiften (årsavgift ) med 50 kronor till 200 
kronor. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag 
c) Styrelsen föreslår en höjning av avgiften för Södra skåningaträffarna med 50 kronor till 200 
kronor Beslutet gäller from 2018-04-27. 
Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 
 
§ 14 Fastställande av årsavgift 
Medlemsavgiften är för närvarande 150 kronor. Enligt beslut i § 13 b höjs årsavgiften med 50 
kronor till 200 kronor. 
 
§ 15 Av medlemmarna avgivna förslag (motioner) 
Inga motioner har inkommit. 
 
§ 16 Kamratföreningens verksamhet och budget 2018 
Ordföranden redogjorde för verksamhetsåret 2018-2019. 

 Regementets Dag lördagen 5 maj 2018. 
 Planering av resa  till Harz 2019 -09-05--09 med  Resteamet Klippan. 
 Två Södra Skåningaträffar varav en är årsmötet.  
 Tidningen 3 ggr om året. 
 Planering av kortresa (endags) tillsammans med Norringarna och Dragonerna. 
 Försäljning från museet. 
 Vård av minnesmärken 
 Guidning Traditionsrummet. 
 Fordonsgruppens aktiviteter Hallgrenska gården 
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 Deltagande i Nationaldagen 
 
Kassaförvaltaren redogjorde för budgeten 2018 ( bilaga 4 ). 
Årsmötet beslutade föreslagen verksamhet och föreslagen budget. 
 
§ 17 Valberedningen föredrog förslag på val.  
a) Ordförande. 
Valberedningen föreslog omval av Lars Remfors som ordförande på ett år. 
Årsmötet beslutade att välja Lars Remfors till ordförande för ett år. 
 
b) Ledamöter enligt valberedningens förslag. 
Valberedningen föreslog omval på två år av ledamöterna Peter Danilo, Stig Ahlgren och 
Bengt-Åke Almlund. 
Årsmötet beslutade omval på två år av ledamoten Peter Danilo 
Årsmötet beslutade omval på två år av ledamoten Stig Ahlgren 
Årsmötet beslutade omval på två år av ledamoten Bengt-Åke Almlund 
 
c) Revisorer enligt valberedningens förslag. 
Valberedningen föreslog omval på ett år av revisorerna Åke Törringer och Sigvard 
Andersson. 
Årsmötet beslutade omval på ett år av revisorn Åke Törringer. 
Årsmötet beslutade omval på ett år av revisorn Sigvard Andersson. 
 
e) Revisorersättare enligt valberedningens förslag. 
Valberedningen föreslog omval på ett år av Sune Lindgren och Håkan Asp som 
revisorsersättare. 
Årsmötet beslutade omval på ett år av Sune Lindgren som revisorsersättare. 
Årsmötet beslutade omval på ett år av Håkan Asp som revisorsersättare.  
 
f) Valberedningen består av tre ledamöter varav en sammankallande. 
Årsmötet beslutade att valberedningen på ett år består av Ingvar Nilsson, Per Nilsson och 
Peter Filipsson. 
Sammankallande i valberedningen är Ingvar Nilsson. 
 
§ 18 Tid för nästa Södra Skåningaträff 
Nästa Södra Skåningaträff  infaller 29 november 2018. 
 
§19 Utdelande av veteranmärken. Inga veteranmärken delades ut. 
 
§ 20 Övriga frågor. Besparingar redovisades. 

 Tre nummer av tidningen 
 Larm ersättes av säkerhetsskåp. 
 Uppvaktningar och deltagande vid begravningar tas bort. 
 Musik vid årsmötet tas bort 
 Profilprodukter stopp av inköp 2018. 
 Höjning av årsavgiften med 50 kronor 
 Höjning av avgiften för Södra Skåningaträffarna med 50 kronor 

Besparing 53 000 kronor 
Inkomster ca årsavgiften ca 10 000 kronor 
Inkomster ca Södra Skåningaträffarna 6000 kronor 
Årsmötet beslutade enligt förslaget utom att uppvaktningar och deltagande vid begravningar 
tas bort.  Detta innebär en besparing om 48000 kronor. Se nytt förslag nedan: 
 



  4(4) 
 
Mats Juhlin och Bernt Jacobsson föreslog att en fond inrättas och att medlemmarna efter eget 
tycke skänker pengar till denna fond för ändamålet att bibehålla uppvaktningar och 
deltagande vid  begravningar. 
Årsmötet beslutade enligt förslaget. 
 
§ 21 Medaljutdelning och avtackning  
 Guldmedalj tilldelades Stig Ahlgren 
Silvermedalj tilldelades Karl-Johan Bergstrand och Ingemar Mårtensson 
Avtackning skedde av Alf Bohman och Sigvard Andersson. 
 
§ 22 Avslutande av årsmötet 
Ordföranden avslutade årsmötet och tackade för visat intresse. 
Ordföranden bjöd deltagarna till bords på officersmässen 
 
Vid Protokollet 
 
 
Peter Dánilo    Lars Remfors 
Sekreterare    Ordförande 
Justeras:    Justeras: 
 
 
Toni Forsberg   Bernt Jacobsson 
 
Innan middagen intogs visade Ingemar Mårtensson exercis med musköt samt avfyrade två 
lösa skott. 
 
Protokollet är E-mail justerat av ordföranden 2017-04-28 


