
 
 

  

Protokoll fört vid årsmöte med Krigsflygskolans Kamratförening 

2022-03-13 på Restaurang ”Lucys in the sky” (f.d Vplmatsalen) 

 

Före årsmötets öppnande donerade Carl Herbertsson en klubba, som tidigare tillhört 

den tidigare chefen för Tekniska enheten Nils Eyton. Klubban är tillverkad av en 

vevstake och har använts som klubba när det första Jas-kontraktet slöts med Tjeckien. 

Ordföranden tackade på föreningens vägnar och lovade att den skulle komma till 

nytta. 

      

§ 1.  

Årsmötets öppnande 

Ordföranden hälsade alla 53 närvarande välkomna och förklarades därefter mötet 

öppnat. 

 

     § 2.  

              Minnesstund för kamrater som avlidit under året 

En tyst minut hölls för medlemmen Leif Hansson som avlidit under året. 

 

§ 3.   

Val av två justeringsmän 

Valdes Håkan Haraldsson och Rolf Svensson till att justera dagens protokoll. 

 

     § 4.   

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

Valdes Hans-Bertil Sinclair till mötesordförande och Elsebeth Persson till sekreterare. 

 

     § 5.   

Godkännande av dagordningen 

Godkändes dagordningen. 

 

     § 6.   

Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 

Mötet förklarades stadgeenligt utlyst. 

 

     § 7.  

 Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 

Ordföranden redovisade verksamhets- och förvaltningsberättelsen. 

Föreningen har ökat antalet medlemmar med 15 st. Facebookgruppen har ökat med 

65 personer till 1035 medlemmar. 



 

     § 8.   

Föredragning av revisorernas berättelse 

Hans Gustafsson föredrog revisorernas berättelse. 

 

     § 9.    

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

     § 10.  

 Propositioner 

1. Styrelsens förslag till verksamhet för kommande år 

 

1. Nationaldagsfirande med efterföljande grillning i Fanjunkarens trädgård 

2. Föredrag vid två tillfällen under året 

3. Gåsmiddag 

4. Resa till Berlin (3 - 4 dagar) 

5. Resa till årets flygdag i Uppsala. 

Tips önskas från medlemmarna. 

 

2.  Fastställande av årsavgift 

Beslöts att Årsavgiften för 2023 föreslås bli oförändrad 50 kr. 

 

3.  Utökning av antalet styrelseledamöter från 7 till 9 

Beslöts att utöka styrelseledamöterna med 2 st till 9 ledamöter. 

 

     § 11.   

Val av ordförande för 2022 

Omvaldes Hans Bertil Sinclair på 1 år. 

      

§ 12.   

Val av minst 4 styrelseledamöter för 2022—2023 

Omvaldes Elsebeth Persson, Per Nagy och Arne Svensson. Nyvaldes Lars Andersson. 

 

     § 13.   

Val av en styrelseledamot för 2022 

Nyvaldes Jan Wikander till styrelseledamot för 2022.     

 

     § 14.   

Val a en revisor för 2022—2023 

Nyvaldes Johan Pettersson till revisor för 2022—2023. 

 

     § 15.   

Val av revisorssuppleant för 2022—2023 

Omvaldes Hans Gustafsson till revisorssuppleant för 2022—2023. 



 

     § 16.   

Val av en ledamot i valberedningen inför årsmötena 2023—2025 

Valdes Karl-Olof Lööw till ledamot i valberedningen inför årsmötena 2023—2025. 

 

     § 17.    

Övriga frågor 

Bertil Larsson, LMHM, påminde om att föreningen bör utse kontaktperson som 

adjungerad ledamot i Museiföreningen efter Per Nagy.  

 

     § 18.   

Årsmötets avslutning 

Ordföranden tackade för visat intresse och  förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet 

 

 

…..................................................................... 

Elsebeth Persson 

Mötessekreterare 

 

Justeras: 

 

 

…................................................................... 

Hans-Bertil Sinclair 

Mötesordförande 

 

 

…................................................................. …............................................................. 

Håkan Haraldsson     Rolf Svensson 

Justeringsperson     Justeringsperson 


