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ÅRSMÖTESPROTOKOLL
F 17 Kamratförening

2019-03-21

Protokoll fört vid F 17 kamratförenings årsmöte 2019-03-21 på F 17.
Årsmötet besöktes av 54 medlemmar.
§ 1 Årsmötet öppnas.
Ordförande Benny Hellström hälsade alla varmt välkomna och förklarade kamratföreningens
årsmöte öppnat.
§ 2 Fråga om årsmötet stadgeenligt utlyst.
Årsmötet stadgeenligt utlyst.
§ 3 Val av ordförande för årsmötet.
Till ordförande för årsmötet valdes Benny Hellström
§ 4 val av sekreterare för årsmötet.
Till sekreterare för årsmötet valdes Bo Hagertz
§ 5 Fastställande av dagordning.
Den föreslagna dagordningen fastställdes med tillägg 17a: ”Volontärer till flygdagen”.
§ 6 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera
årsmötets protokoll.
Till justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll valdes
Håkan Lundqvist och Herman Pålsson
§ 7 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelser lades med godkännande till handlingarna. Bil.
§ 8 Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse.
Styrelsens förvaltningsberättelser lades med godkännande till handlingarna. Bil.
§ 9 Revisorernas berättelse.
Revisorernas berättelser föredrogs av Birgit Lindman, godkändes och lades till handlingarna.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 11 Beslut om medlemsavgift för 2020.
Årsmötet beslöt, enligt styrelsens förslag, att medlemsavgiften för år 2020 skall vara 100 kr
för medlem och 50 kr för anhörigmedlem.

Sidan 2 (2)

§ 12 Behandling av eventuella ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
Inga ärenden hänskjutna till årsmötet
§ 13 Behandling av motioner.
Inga inkomna motioner att behandla.
§ 14 Val av ordförande för två år
Omval av Benny Hellström
§ 15 Val av fyra styrelsemedlemmar för två år
Omval av Allan Lindgren, Rune Petersson, Bengt Gustafsson och Bo Hagertz
§ 16 Val av två revisorer för ett år
Omval av Birgit Lindman och Berit Svensson
§ 17 Val av två ledamöter i valberedningen för ett år
Omval av Håkan Lundqvist och Jonny Andersson
§ 17a Volontärer till flygdagen
Ordf. redogjorde för flottiljens stora behov av volontärer till flygdagen och hur anmälan för
deltagande skall gå till.
§ 18 Årsmötet avslutas
Ordförande tackade alla för visat intresse, bjöd in till middag på mässen och förklarade mötet
för avslutat.
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