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Protokoll fört vid årsmöte med Södra Skåningarnas 

Kamratförening 2016-03-17 

 
Mötet inleddes med att Höörblåset spelade regementets marsch. 

 
§ 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 

Ordförande höll en parentation över de under året bortgångna kamraterna i föreningen, vilket 

hedrades med en tyst minut. 

 

§ 3 Val av ordföranden 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 

60 medlemmar var närvarande vid årsmötet. Röstlängden fastställdes. 

 

§ 7 Val av två justerare tillika rösträknare 

 Ulf Ohlsson 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 2 februari. Årsmötet har även varit utlyst på föreningens hemsida 

Mötet beslutade att årsmötet var stadgeenligt utlyst. 

 

§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse samt kassaförvaltarens redogörelse 

Verksamhetsberättelsen utdelas till samtliga närvarande. Bilaga 1. 

Verksamhetsberättelsen visades för samtliga medlemmar. 

Kassaförvaltaren redogjorde för året som gått. Balansrapport och resultatrapport. Bilaga 2. 

Verksamhetsberättelse, balansrapport och resultatrapport lades till handlingarna. 
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§ 10 Revisionsberättelse 

Revisorn Sigvard Andersson läste upp revisionsrapporten(bilaga 3 ), där revisorerna Sigvard 

Andersson och Åke Törringer 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 2015 

Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattade dvs 

kalenderåret 2015. 

 

§ 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 Fastställande av årsavgift 

Medlemsavgiften är för närvarande 150 kronor per år och för ständig medlem 1300 kronor. 

Ordföranden föreslog oförändrade medlemsavgifter. 

Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad dvs 150 kronor för års medlem och 

1300 kronor för ständig medlem. 

 

§ 14 Av styrelsen avgivna förslag (propositioner) 

Styrelsen föreslår ändringar av stadgarna 2016-03-17 enligt utskickat förslag. Stadgarna var 

införda i tidningen den 2 februari. 

Ordförande frågade om vi kan besluta om ändring av stadgarna enligt förslag. 

Årsmötet beslutade om stadgeändring 2016-03-17 enligt utskickat förslag. 

 

§ 15 Av medlemmarna avgivna förslag (motioner) 

Inga motioner har inkommit. 

 

§ 16 Kamratföreningens verksamhet och budget 2016 

Ordföranden redogjorde för verksamhetsåret 2016. 

Resa till Wismar är inplanerad 18-21 augusti 2016 med Rolfs bussar. Program har varit ute i 

tidning nr 1. 

Endagsresa tillsammans med Norringarna och Dragonerna. Vår Kamratförening ansvarig. 

Program har varit ute i tidning nr 1. 

Regementets Dag lördagen 27 augusti. 

Två Södra Skåningaträffar varav en är årsmötet. 

Tidningen 4 ggr om året. 

 

Kassaförvaltaren redogjorde för budgeten 2016 ( bilaga 4 ). 

Kassaförvaltaren föreslog höjning med 50 kronor till 150 kronor för måltiden vid Södra 

Skåningaträffarna. 

Beslut: Årsmötet beslutade att höja måltidspriset till 150 kronor. 

 

§ 17 Förrättning av val 

Valberedningens ordförande kunde ej närvara vid årsmötet. 

Sekreteraren läste upp valberedningens förslag. 

a) Ordförande. 

Valberedningens ordförande föreslog omval av Lars Remfors som ordförande på ett år. 

Årsmötet beslutade att välja Lars Remfors till ordförande för ett år 
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b) Ledamöter enligt valberedningens förslag. 

Valberedningens ordförande 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 

 

Valberedningens ordförande föreslog fyllnadsval till ledamot på ett år av Håkan Nilsson 

Årsmötet beslutade fyllnadsval till ledamot på ett år av Håkan Nilsson 

 

c) Ersättare till ledamöter i styrelsen enligt valberedningens förslag. 

Valberedningens ordförande föreslog omval på ett år av Alf Bohman och nyval på ett år av 

Jan Inge Svensson bägge som ersättare. 

Årsmötet beslutade omval som ersättare på ett år av Alf Bohman 

Årsmötet beslutade nyval som ersättare på ett år av Jan Inge Svensson 

 

d) Revisorer enligt valberedningens förslag. 
Valberedningens ordförande 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) Revisorsuppleanter enligt valberedningens förslag. 

Valberedningens ordförande 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 tre st varav en sammankallande. 

Årsmötet beslutade att valberedningen på ett år består  av Peter Filipsson och Per Nilsson. 

Årsmötet beslutade att styrelsen har mandat att utse en person till valberedningen eftersom 

denna  för närvarande är vakant. 

Sammankallande i valberedningen är Peter Filipsson 

Fotnot: Styrelsen har beslutat att Jan Rennerstam ingår i valberedningen 

 

§ 18 Tid för nästa Södra Skåningaträff 

Nästa Södra Skåningaträff infaller 24 november 2016 

 

§19 Utdelande av veteranmärken 

Inga ansökningar har inkommit. 

 

§ 20 Övriga frågor.  
 

§ 21 Medaljutdelning och avtackning  

Ordförande avtackade ledamoten Anneli Jansby med Kamratföreningens guldmedalj och 

blommor. 

Ordförande avtackade Chatarina Remfors för stor hjälp med Kamratföreningens göromål. 

Catharina avtackades med Kamratföreningens silvermedalj och blommor. 
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§ 22 Avslutande av årsmötet 

Ordföranden avslutade årsmötet och tackade för visat intresse. 

Ordföranden bjöd deltagarna till bords på Revingemässen, där Höörblåsare underhöll oss. 

 

Vid Protokollet 

 

 

 

Peter Dánilo    Lars Remfors 

Sekreterare    Ordförande 

 

Justeras:    Justeras: 

 

 

Toni Forsberg   Ulf Ohlsson 

 

Protokollet är E-mail justerat av ordföranden 2016-03-20 


