
Protokoll fört vid Göteborgs Garnisons
Kamratförenings årsmöte den 5 mars 2015

S 1 Mötets öppnande.
Otdinarie ordförande Fred Backlund öppnade årsmötet och hälsade d,e 53 näwarande
medlemma trta v arrrrt välkomn a.

S 2 Yal av ordförande för mötet.
Årsmötet ualde Fred Ba&land till nötesordfirandl

S 3 Ordörandes val av sekreterare för mötet
O rdfira n d e aa lde C h ri st e r N o rla n de r ti / / m ö t e ss e kre te rare

S 4 Parentation
Mötet bö// en $st ninatf)r att hedra de medlemmar som gått ur tiden sedan rt)na årsstämman.

S 5 Fastställande av dagordningen.
Den förelagda dagordningen godkändes.

S 6 Val av två iustedngsmän
Tilljusteingsmtin att tillsannans med ordf)randejustera protokollet aaldes Ni/s lN/ikander och Lnrs-
Olof Gustausson.

S 7 Fåga om fullmakter.
Ingafullnakterfanns. 

ö

S 8 Ftäga om kallelse behörigen skett.
Årsnötet godkände att kallelsen hade skett enkgt stadgarna.

S 9 Styrelsens verksamhetsberättelse.
a / denverbala delen
De näwarande bereddp nöjhghet att läsa igenorn uerksarzhetsberättelsenfir 2014 och
s tä / la frågo r p å de n s am m a ui / ka b e s uara de s au rep re s e n ta n ter fi r s tye / s e n
b / den ekonomiska delen
Kassören gick igenom ochfirklarade sffiorrua i resuhat och balansrcikningen och

de närvarande kunde stä/lafrågorpå densarnma yilka besaarades au kassören

S10 Revisionsberättelsen.
Revisorn Lennart Lindgren läste upp revisionsberättelsen.

S 11 Beslut iftäga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Revisorerna föteslog att stytelsen skulle bevilias ansvarsfrihet för verksamhetsåret
201.4.

Årsnötesdeltagarna beslöt att beuilja s{trelsen ansuarqfnhetfir aerksamhetfiret 2014.

S 12 Fastställande av inkomst och utgiftsstat för 2015.
I(assören läste upp styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat för är 2015.
Årsnöte t beslft aa tillsryrka f)nlaget.

S 13 Fastställandet av årsavgiften f&2016
Årcnötet beslöt att årsaugiftenf)r år 2016 tka uara ofirändrad 150 krper kalenderår och medlem.
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S 14 Ärenden som styrelsen hänskiutit till årsstämman.
Styrelsens orientering tillika förslag om organisationsföränddng fiån verksamher sfuet 2016
Årsmötet ställdefrågor onfirslaget och-attrjtckt/sitt gillande till detsanäa.

S 15 Motioner
Inga motioner hade inkommit uid notionstidens slut

S 16 Val av styrelseledamöter och museiföreståndare

valdes som ordförande pä 1 är
valdes som ledamotpä 7 är
valdes som ledamotpä2 är
valdes som ledamotpä2 är
valdes som ledamotpä2 är

Sven-Götan Palm omvaldes på 1 åt som traditionsbevarare tiTlka "museiföreståndare"

S 17 Yal av revisor och revisorssuppleant

Bo Andersson
Fted Backlund
Sven-Götan Palm
Bertil ICimefelt
Bengt Delang

Revisor
Revisorsuppleant

Lennart Lindgren omvaldes pä 2 är
Anders Uppström nyvalpä 2 är

) n)'val
) n)'val
) omval
> nyval
> nyvai

S 18 Yalav valberedning: IngemarApelstig omvaldes pälär

S 19 Utdelning av veteran nälatrstand.ar och fötiänr,-.a"ij
Följande tilldelades I(amratföreningens veterannål f& 2014
Silva Andersson och Bertil ICimefelt
$Taltet Abrahamsson som skulle haft veterannäLen2}l3 samt Fred Backlund som skulle
haft nålen 2012 erhöllbägge veterannålen vid dagens möte

S 21 Mötets avslutande
Otdförande avslutade mötet och tackade de närrarande samt biöd in till ett föredrag om
'_!möjlig ubåt" av kommendör 1 Nils-OveJanssolr samt därefter till ärtmiddag på
Alvsborgsmässen.

mötessekreterare

Protokollet iusteras

Fred Backlund
mötesordft)rande

Nils Wikander Lars-Olof Gustavsson
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