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

Protokoll F K V F årsmöte o n s 2 ma rs 2022

1. Mötets öppnande
Öppnade Ordföranden Hans Hansson årsmötet och hälsade 31
närvarande medlemmar välkomna till vårt fysiska möte.
Mötet inleddes med att C MHS H Överste Fredrik Zetterberg höll
information om läget i Ukraina, samt därefter ett föredrag om
Robotsystemet Patriot
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 Lars Balkö och Kenneth Narstam
5. Årsmötet utlyst enligt stadgarna
Fastställdes att årsmötet var utlyst enligt stadgarna
6. Fastställande av dagordning
Ralf Wallander påpekade att Revisorssuppleanter inte skall väljas
Godkändes dagordningen
7. Propositioner, motioner och fullmakter
Inga propositioner, motioner och fullmakter fanns
8. Protokoll från årsmötet 2021
Godkändes och lades till handlingarna
9. Kassörens rapport från verksamhetsåret 2021
Alla delar gicks igenom och inga synpunkter förekom.
Godkändes kassarapporten och lades till handlingarna
10. Revisionsberättelsen
Föredrogs av Stefan Gustafsson och godkändes utan anmärkningar
11. Styrelsens årsberättelse från verksamhetsåret 2021
- Särskild redovisning Team Museet
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
1 år
Förbandsförvaltare Anders Heinegård - Myndighetsrepresentant FMTS (fr o m 1 april)
Regementsförvaltare Thomas Grevholm - Representant MHS H
Valdes dessa
2 år
Thomas Ericsson
Kenneth Narstam
Reino Paakkonen
Valdes samtliga enligt förslag
16. Val av revisorer
Revisorer
Stefan Gustafsson
Ralf Wallander
Valdes dessa

17. Val av valberedning
Tommy Söderberg
Jack Dahlberg
Valdes dessa
18. Fastställande av årsavgift
Oförändrad d v s 150 kr/år
19. Traditionsvård – orientering
Hans Hansson redogjorde för verksamheten. Översyn av inventarier görs
fortlöpande. Beträffande lokalfrågan, har föreningen hittat ett nytt spår om
en eventuell lokal utanför området
20. Veteranfrågor – orientering
Ordföranden Hans Hansson orienterade om status, samt
Regementsförvaltare Thomas Grevholm informerade om Veterankortet
21. Kamratbladet – orientering
Ordföranden meddelade att det kommer att komma ut 2 nr/år, som tidigare.
Styrelsen har en idé om att utöka utgivningen med 2 digitala nr/år.
Redaktionsmötena kommer framledes att förenklas, utan att ledamöterna
behöver träffas lika frekvent

22. Övriga frågor
Lars Olsson framförde att Vapnö Flygklubb kommer att läggas ned.
Samtidigt fyller klubben 30 år.
Thomas Ericsson ställer gärna upp och flyger intresserade i SAAB Safir 91D,
eftersom de flesta äldre teknikerna i föreningen har ”mekat” på denna
flygplantyp.
Ordföranden berättade lite grand om vad som ligger närmast i tiden för FKVF Halmstad.
Torkel Fagerström framförde ett speciellt tack för det digra program som föreningen
avser genomföra. Han var imponerad, och påkallade en spontan applåd.
23. Mötes avslutande
Ordföranden tackade för ett givande möte, och ser med tillförsikt
fram emot det kommande verksamhetsåret, och riktade ett stort tack
till alla som på olika sätt bidragit till föreningens framgångar.
Avslutningsvis bjöds alla deltagare på smörgåstårta med
efterföljande kaffe och kaka. Det minglades och berättades gamla
minnen
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