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Årsmöte  2018 

 
Tid: 2018-02-13 kl. 10.00 
Plats: Pensionärernas hus, Skyttegatan 13 
 
Närvarande: 
Christina Lönnblom 
Stellan Ekberg 
Solveig Karlsson 
Björn Bengtsson  
Carsten Nilsson 
Sune Ekstrand (särskilt inbjuden) 
Leif Stockselius 
 
Därutöver ett tjugofemtal medlemmar i Veteranerna 
 
 
§1 Mötets öppnande, Tyst minut 

 
Föreningens ordförande Christina Lönnblom hälsade de närvarande 
välkomna och öppnade mötet. Christina redogjorde i korthet för de 
mycket goda insatser som vår bortgångne kassör Lars Ilstam gjort för 
veteranklubben. 
Därefter proklamerade hon en tyst minut för bortgångna medlemmar och 
medarbetare som lämnat det jordiska. Efter den tysta minuten fortsatte 
mötet. 
 
§2 Val av ordförande 

 
Enhälligt föreslogs och valdes sittande ordförande Christina Lönnblom. 
 

§3 Val av sekreterare 

 
Mötet föreslog och valde sittande sekreterare Leif Stockselius 
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§4 Val av två justerare som jämte ordförande justerar 
dagens protokoll 
 
Mötet föreslog Åke Sidemyr och Ander Ortvall som valdes till justerare av 
protokollet. 
 
§5 Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning 

 
Deltagarna svarade ja 
  

§6 Fastställande av dagordning för mötet 

 
Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 

 
Mötets sekreterare Leif Stockselius läste upp årsredovisningen för 2017. 
Korrigering kommer att göras vad gäller utflykten den 30/5. 
Beredskapsmuseet som besöktes var Djuramosse, inte Bredaryd.  
Årsredovisningen godkändes i övrigt av deltagarna. 
 
§8 Föredragning av revisorernas berättelse 

 
Jörgen Skantz föredrog revisorernas berättelse och sade att 
räkenskaperna har förts klart och entydigt.                                                                                  
 
§9 Fastställande av resultat och balansräkning 

 
Solveig redogjorde för resultat och balansräkning. Mötet fastställde 
resultat och balansräkningen. 
 
§10 Beslut i anledning av klubbens årsresultat 

 
Mötet beslutade att godkänna årsresultatet. 
 
§11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
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§12 Fastställande av medlemsavgift för nästföljande 
verksamhetsår 

 
Styrelsens föreslog en höjning av årsavgiften för 2019 till 150: - beroende 
på bl a att avgifterna för aktiviteter och jullunch har höjts. Mötet 
godkände höjningen. 
 
§13 Val av klubbordförande för ett (1) år 

 
Christina Lönnblom valdes enhälligt som ordförande för ett år. 
 
§14 Val av 3 styrelseledamöter för två år 

 
Lennart Larsson redogjorde för valberedningens förslag till styrelse för 
2018 varefter sittande styrelse sitter kvar och Bengt Brock föreslås väljas 
in som styrelseledamot. Mötet beslutade enhälligt enligt valberedningens 
förslag. 
 
§15 Val av en revisor för två år jämte en suppleant för 
ett år 

 
Nuvarande revisor samt suppleant omvaldes. D.v.s. Lars-Peder Karlsson, 
Bertil Johansson och Jörgen Skantz 
 
§16 Val av valberedning, minst två personer, för ett (1) 
år 

 
Under mötet kom förslag att Thomas Ragnarsson och Börje Gustafsson 
skulle väljas tillsammans med Solveig Karlsson. Mötet valde att nämnda 
tre utgör valberedningen. 
 
§17 Redovisning av klubbens ekonomiska läge samt 
diskussion om verksamhetsplan för kommande 
verksamhetsår. 
 
Solveig Karlsson redovisade det ekonomiska läget. På bankkontot finns 
27697: - och plusgirot finns 17069: -. Vi har beviljats stöd från ”Telub” för 
2017 om femton (15) tusen kronor. Dessa medel är inräknade i nämnda 
siffror. 
 
Stellan redovisade också inplanerade våraktiviteter. Dessa framgår av vår 
hemsida och är: 
 

 12/3 Besök av seniorlots Åsa Edberg, Växjö kommun, 
Pensionärernas hus. 
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 10/4 Besök av supersamlaren Per-Johan Weidolf, Pensionärernas  
hus. 

 7/5 Paul Wiberg berättar om storkprojektet i Fulltofta, 
Pensionärernas hus. 

 24/5 Golfmästerskap på Växjö Golfklubb. 
 30/5 Bussresa till Söderåsens Nationalpark och besök på 

Ljungbyheds militärhistoriska museum. 
 
§18 Motioner och ärenden som anmälts till styrelsen 

 
Inga motioner har inkommit. 
 
§19 Övrigt  
 
Inget övrigt att rapportera. 
 
§19 Mötets avslutning. 

 
Ordförande tackade deltagarna och avslutade årsmötet.   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Vid tangentbordet   Justeras 
 
……………………………………           ……………………………………… 
Leif Stockselius    Anders Ortvall 
  
 
      ……………………………………… 
      Åke Sidemyr 
 
       
      ………………………………………. 
      Christina Lönnblom 


