
 

 
                            

                  
   

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2020-08-24 för år 2019 

     

Protokoll fört vid Kungliga Östgöta Flygflottiljs Kamratförenings årsmöte måndagen 24 augusti 2020 
med styrelsen för kamratföreningen. 
Årsmötetsförfarandet beror på den pågående Covid-19 pandemin som gör det omöjligt för oss att hålla 
ett ordinarie årsmöte därför görs några nödvändiga avsteg från stadgarna. 
 
Närvarande: 9 styrelsemedlemmar. 
 
Kallelse: Enbart till styrelsen. 
 
§ 1.  Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Ingvar Jäderlind. 
 
§ 2.  Parentation för två år avses genomföras vid nästa årsmöte  
  
§ 3.  Sekreterarens närvarolista fastställdes som röstlängd. 
 
§ 4.  Föreslagen föredragningslista fastställdes. 
  
§ 5.  Årsmötets behöriga utlysning godkändes. 
 
§ 6.  Till årsmötesordförande valdes Ingvar Jäderlind och till årsmötessekreterare valdes Sture   
        Axelsson. 
 
§ 7.  Att jämte årsmötesordförande justera dagens protokoll valdes årsmötessekreteraren. 
 
§ 8.  Styrelsen berättelse för verksamhetsåret 2019, vilken finns publicerad i Malmenbladet nr 1 2020 
        samt på vår hemsida föredrogs. 
 
§ 9.  Föreningens kassör Bernt Samuelsson, föredrog resultat-.balansräkningen. 
        Resultat- och balansräkningen fastställdes. 
        Budgetförslaget för år 2020 godkändes. 
 
§10. Ordföranden föredrog revisorernas skriftliga berättelse och rekommenderade årsmötet att tillstyrka 
        styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
§ 11. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
 
§ 12. Styrelsens förslag till oförändrad årsavgift på 100 kr för år 2021, godkändes av årsmötet. 
 
§ 13. Till föreningens ordförande, t. o. m. Årsmötet 2021 (ett år) omvaldes Ingvar Jäderlind. 
 
§ 14. Till styrelseledamöter till och med årsmötet 2022 (två år) valdes Hans Mårtensson (omval) 
         Ronny Perfect (omval) och Stig Olov Carlsson (omval). 
         Valda till 2021 Hans Bertil Karlsson, Bernt Samuelsson och Leif Klaar. 
        Till styrelsesuppleanter till årsmötet 2021 (ett år) Sture Axelsson (omval) och Krister Engström   
         (omval). 



§ 15. Till revisorer till och med årsmötet 2021 (ett år) valdes Bo Agnegård (omval) och Christina 
         Huitfeldt (omval). 
 
§ 16. Till revisorssuppleant till och med årsmötet 2021 valdes Ove Svensson (omval). 
          
§ 17. Till valberedning till och med årsmötet 2021 valdes Jan Björkman (omval) och Christer Sporre 
         (omval). 
 
§ 18. Föreningsinformation: 
         Mötesordföranden Ingvar Jäderlind berättade kortfattat om styrelsen arbete och föreningens 
         aktiviteter som kraftfullt påverkats av pågående Covid-19 pandemin. 
         Vårens och höstens aktiviteter har ställts in med bl.a. kvartalsmöten, årsmötet, vårresan till 
         Askersund, studiebesök och föredrag m.m. 
 
§ 19. Mötesordförande Ingvar Jäderlind, tackade alla för visat intresse och förtroendet att bli omvald 

som ordförande ytterligare ett år. Han tackade styrelsen för engagerat och mycket bra arbete 
under det gångna året. 

         Därefter förklarade Ingvar årsmötet för avslutat. 
 

Malmen 2020-08-24 
 
 
 
Sture Axelsson                                                                                 Ingvar Jäderlind 
Mötessekreterare                                                                             Mötesordförande 
 
                                                                           
 
      
 
 
 
         
    
          

 

   

   

   

 

    


