
 

 

Protokoll från årsmötet för  
Föreningen Jagaren Smålands Vänner, FJSV, 2021-06-10 
     
Plats: Maritiman i Göteborg på färjan Dan Broström. 
Närvarande: Krister Jakobsson, Stig Hakner, Björn Selfjord, Anders Olsson,  
Tommy Göthlin, Ragnar Westblad, Percy Danielsson.   
Via telefon: Bo Maniette 
 
Dagordning vid årsmötet  
 

1.  Mötets öppnande OK 
 
2.                 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

• Mötet valde Björn Selfjord som ordf. och Stig Hakner som sekreterare  
  
3.           Fråga om mötets behöriga utlysande.  

• Mötet ansågs vara behörigt utlyst. 
 

4.     Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare. 

• Mötet valde Anders Olsson och Tommy Göthlin som rösträknare och justeringsmän. 
 

5.                 Styrelsens verksamhetsberättelse från uppstart Q42020. 

• Krister gick igenom verksamhetsberättelsen för det gångna året fram till Q2.. (se 
bilaga 1). 

 
6.   Revisorernas berättelse från uppstart Q4.  

• Då detta möte är i mitten på verksamhetsåret och ett resultat av en 
interimsstyrelse, görs ingen revisionsberättelse. Den utfärdas i samband med mötet 
för helåret 2021 i början av nästa år.  

  
 

7. Fastställande av balans och resultaträkning. 

• Statusen idag är en kassa på 6000:- och ett medlemsantal på 50 medlemmar. 
Styrelsen har också äskat ett lån på 25.000.- för verksamhetsåret 2021. 

 



8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

• Denna punkt är icke gällande mitt i verksamhetsåret. Se även pkt 6. 
 

9.  Fastställande av stadgar enligt förslag. 

• Detta arbete är ett grannlaga arbete och bör genomföras av den tillträdande 
styrelsen. Till protokollet bifogas (se bilaga 2) ett förslag till stadgar att användas 
som utgångspunkt för det kommande arbetet. Nytt förslag skall utarbetas av 
styrelsen och presenteras vid årsmötet 2022. 

 
10.  Val av ordförande på 1 år. 

• Valberedningens förslag till ordförande ändrades p.g.a. sjukdom och  
Krister Jakobssons föreslogs som ordförande tills nästa årsmöte. Förslaget 
godkändes. 
   

11.  Val av ledamöter på 1 år. 

• Björn Selfjord, Anders Olsson, Bo Maniette, Tommy Göthlin,  
Percy Danielsson;  

 
12.  Val av ledamöter på 2 år. 

• Stig Hakner, Krister Hansén. 
  

13.  Val av en revisor för ett år. 

• Roland Lindberg 
 

14.  Val av en revisorssuppleant för ett år. 

• Göran Ringqvist 
 

15.  Val av valberedningen för nästa årsmöte. 

• Ragnar Westblad, Bengt Persson 
 

16.  Information från styrelsen och kommande aktiviteter. 

• Plan för Maritimans omflyttning (se bilaga 4). 

• Informationssida om FJSV i Flottans Män nr 2 – 2021(se bilaga 5). 
 

 
17.   Motioner 

• Inga motioner inkomna 
 

18.  Budget för kommande verksamhetsår. 

• I samband med detta valdes Krister Jakobsson och Björn Selfjord som firmatecknare 
för föreningen. (se bilaga 3). Budget för året kan inte beräknas i mitten av året. Skall 
jobbas fram till nästa årsmöte. 

 
18.5  Mötet avslutades och Björn Selfjord tackade deltagarna.  



 
.  


