FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT- OCH VETERANFÖRENING HALMSTAD
(F14, FVHS, FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

Protokoll F K V F årsmöte 4 ma rs 2021

1. Mötets öppnande
Öppnade Ordföranden Hans Hansson årsmötet och hälsade 15
närvarande medlemmar välkomna till vårt digitala möte
2. Parentation över avlidna medlemmar
Påkallade Ordföranden en tyst minut för under verksamhetsåret avlidna medlemmar
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Valdes Hans Hansson respektive Thomas Ericsson
4. Val av justerare/rösträknare
Valdes Reino Paakkonen och Torgny Eriksson
5. Årsmötet utlyst enligt stadgarna
Fastställdes att årsmötet var utlyst enligt stadgarna
6. Fastställande av dagordning
Godkändes dagordningen
7. Propositioner, Motioner och fullmakter
Inga fullmakter fanns.
Motion inlämnad av Anders Hörström avseende underlättande av inpassering för
medlemmarna till FMTS område.
Styrelsen har haft extra styrelsemöte om detta, och FKVF har även tagit upp detta
med C FMTS, och avser fortsätta att bevaka frågan. Just nu sätter dessutom
pandemin käppar i hjulet, vilket gör att vi ännu inte kan få besked om när
besöksförbudet till FMTS kommer att upphävas.
FKVF anser därmed att motionen har besvarats, och motionären hade inget att
invända mot detta.
Styrelsens svar bifalldes av årsmötet
8. Protokoll från årsmötet 2020
Godkändes och lades till handlingarna

9. Kassörens rapport från verksamhetsåret 2020
Alla delar gicks igenom och inga synpunkter förekom.
Godkändes kassarapporten och lades till handlingarna

10. Revisionsberättelsen
Föredrogs av Hans Hansson och godkändes utan anmärkningar
11. Styrelsens årsberättelse från verksamhetsåret 2019
- Särskild status Team A32 Lansen och Team Museet
(Historiska Flyget i Halland)
Upplästes av Ordföranden och godkändes
12. Ansvarsfrihet för styrelsen
Firmatecknare Ordförenden och kassören var för sig
Beviljades ansvarsfrihet för Styrelsen
13. Verksamhetsplan 2020
- Förslag till verksamhet
- Förslag till budget
Godkändes och lades till handlingarna
14. Val av Föreningsordförande för verksamhetsåret 2020
Valdes Hans Hansson
15. Val av styrelseledamöter
Eftersom det inte vid förra årsmötet beaktades att
styrelsen skall väljas med hälften av ledamöterna på 1
år och andra hälften på 2 år, rättades detta för att
komma i fas enligt följande:
1 år
Per Olin
Jan Hjelm
Stefan Nordgren - Myndighetsrepresentant FMTS
Patrik Rydell – Representant MHS-H
2 år
Thomas Ericsson
Kenneth Narstam
Reino Paakkonen
Valdes samtliga enligt förslag
16. Val av revisorer samt suppleanter för dessa
Revisorer
Stefan Gustafsson
Torsten Nilsson
Suppleanter
Ralf Wallander
Lars Eriksson
Valdes dessa
17. Val av valberedning
Jack Dahlberg
Tommy Söderberg
Valdes dessa
18. Fastställande av årsavgift
Oförändrad d v s 150 kr/år

19. Traditionsvård – orientering
Jan Hjelm redogjorde för verksamheten. Översyn av
inventarier kommer att göras. Beträffande lokalfrågan,
samarbetar föreningen med kommunen om en eventuell
lokal utanför området.
20. Veteranfrågor – orienteering
Ordf Hans Hansson orienterade om status.
21. Kamratbladet – orientering
Redaktionschefen Reino Paakkonen meddelade att det kommer att komma ut
2 nr/år, som tidigare. Redaktionsmötena kommer tills vidare att ske digitalt på
grund av pandemin.
22. Övriga frågor
Stefan Nordgren riktade ett speciellt tack till FKVF Halmstad för ett
fantastiskt nedlagt arbete under året. Det tycks vara ”drag i föreningen”,
och det talas en hel del om föreningen i kanslihuset. Speciellt med hänsyn
till att föreningen blev utsedd till ”Årets Förening” vid ”Eldsjälsgalan” i
Halmstad.
23. Mötes avslutande
Ordföranden tackade för ett givande möte, och ser med tillförsikt
fram emot det kommande verksamhetsåret, och riktade ett tack till
alla som på olika sätt bidragit till föreningens framgångar.
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