
Referat från årsmötet 2019
Årsmötet avhölls traditionsenligt i Flygets Hus 
den 26 april. Vi var 44 medlemmar som 
deltog.
Gästerna anlände ovanligt sent i år, kanske 
beroende på det vackra och varma vädret. De 
första kom dock redan vid 15-tiden.

Ordföranden, Ingvar Jäderlind, öppnade mötet 
och som inledning hölls parentation över 9 av-
lidna medlemmar:

Laila Johansson Heye Paul
Torleif Åkesson Lars Åhrberg
Kerstin von Wowern Birgitta Nilseryd
Per-Olof  Lindström Kurt Bellö
Ulla-Britt Johansson

Kassören redogjorde för ekonomin, dels för 
det gångna året och dels budgeten för 2019. 
Föreningens ekonomi är god. På fråga varför 
så mycket pengar lagts på föreningsträffar 
svarade kassören att föreningen subventio-
nerar både julbord, årsmöte och utflykter med 
ganska mycket per deltagare. I övrigt inga 
synpunkter på ekonomin.
Ordföranden klubbade sedan snabbt igenom 
de sedvanliga punkterna inklusive ansvarsfri-
het för styrelsen.

Text o bild / Sture Axelsson

Efter årsmötet blev det mat. I år blev det 
västerbottenpaj, fläskfilé med potatisgratäng 
och fruktsallad som efterrätt. 
Mycket gott och aptitretande presenterat!
Som vanligt är det Anita och Hans Mårtensson 
som fixar till maten och även ser till att den blir 
serverad. Stort tack till dem.

Den styrelse och funktionärer, som valdes för 
2019, är i alla delar densamma som förra året.

Styrelsens sammansättning 2019
Ordförande Ingvar Jäderlind    Omval 1 år
Ledamot Hans Bertil Karlsson Omval 2 år
Ledamot Bernt Samuelsson     Omval 2 år
Ledamot Leif Klaar                 Omval 2 år
Ledamot Hans Mårtensson     1 år kvar
Ledamot Ronny Perfect         1 år kvar
Ledamot Stig Olov Carlsson 1 år kvar
Suppleant Krister Engström  Omval 1 år
Suppleant Sture Axelsson    Omval 1 år
(Red Malmenbladet)
Adjungerad Stellan Andersson
Revisor   Bo Agnegård             Omval 1 år
Revisor   Christina Huitfeldt    Omval 1 år
Revisorsuppl Jan-Olof Klingsell Omval 1 år
Revisorsuppl Ove Svensson     Omval 1 år

Valberedning 2020 Jan Björkman
Valberedning 2020 Christer Sporre

Styrelsen 2019 fr v:
Ingvar Jäderlind
Ronny Perfect
Stig-Olov Carlsson
Stellan Andersson
Leif Klaar
Bernt Samuelsson
Hans Mårtensson
H-B Karlsson
Sture Axelsson
Saknas: 
Krister Engström



Kenneth och Berit

Dubbelt jubileum.
Under årsmötet hurrade man och sjöng för 
Kenneth Haraldsson, inte bara för att han 
dagen därpå fyllde 92 år utan också för att det 
är 70 år sedan han började sin bana på 
Malmen.
Kenneth berättade för mig under kvällen att 
han började sin bana inom det militära 1943 
på K1 i Stockholm där han gick stamskolan. 
Sedan vidare till K4. 
Den 10 januari 1949 kom han som 
trupputbildare till F3 och placerades på 4:e
divisionen som furir.
Han gick senare utbildning i Striltjänst på F2 
och tjänstgjorde som instruktör i Striltjänst 
fram till 1974 då F3 lades ner. Fortsatte inom 
samma område fram till pensionen 1988 bl a
på Falken utanför Åtvidaberg. Avslutade sin 
militära karriär som kompanichef med 
löjtnants grad.
1962 tjänstgjorde han som chef för 
radarstationen på Kaminabasen i Kongo 
Numera pendlar han mellan Linköping och 
Västerås där särbon Berit Hultgren bor.
Sedan 20 år tillbaka tillbringar han och Berit 
vinterhalvåret i Alanya i Turkiet.

           Text och bild /Sture Axelsson

Några bilder från mötet och middagen

Väljer mötet….? Den formella delen av mötet klubbades snabbt igenom.



Ronny och Hans kunde sedan ägna sig åt mera praktiska förberedelser.

Det var stundom trångt i köket och personalen där gjorde ett mycket bra jobb.



I väntan på maten blev det en och annan öl/whisky

Snapsöppning….



Hans och Kenneth pratar gamla minnen

Hans och HB pustar ut efter väl förrättat värv


