PROTOKOLL
fört vid KA 2:s kamratförenings årsmöte den 25 februari på
Sjöofficersmässen.
Närvarande:
Cirka 30 medlemmar med anhöriga och vänner.
KA 2oktetten underhöll under samlingen med ”gamla godingar”,
samt spelade under genomförandet av parentationen.
§1
Sammanträdet

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna.
KA 2 – oktetten framförde marschen KA 2 Kamrater en marsch skriven av
Kjell Rosell år 1986 tillägnad överste Roland Hultgren.
Därefter förklarade det 80.årsmötet öppnat.
Ordföranden framförde välgångshälsningar från Hans Majestät Konungen,
Hedersmedlemmen Gustav Karlsson, Marinchefen konteramiral Jan
Thörnqvist och Överste Göran Boisen.
Sekreteraren framförde en hälsning från Bert Svensson.
§2

Val av Ordf. och
Sekr. för årsmötet

Som Ordförande valdes Peter Glimvall och som Sekreterare valdes Kent
Alritzson att förrätta årsmötet. Ordföranden tackade för förtroendet.
§3

Dagordning

Styrelsens förslag till dagordning föredrogs av ordföranden. Varefter
dagordningen godkändes.
§4

Val av två med
lemmar att
justera proto
kollet

Till att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll
valdes Paul Wihlborg och Björn Wallmert.
§5

Parentation
över avlidna
medlemmar
ARNE HOLGERSSON

Sekreteraren meddelade att det sedan förra årssammanträdet
blivit känt för styrelsen, att följande medlemmar i föreningen
avlidit:
NÄTTRABY

KERSTIN HELLER

KARLSKRONA
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ARNE FERRINGTON
FRÖLUNDA
LENNART ÖSTSJÖ

HUARÖD

GUSTAV BRÄNNERUD

DROTTNINGSKÄR

GÖSTA STENTORN

V.
KARLSKRONA

Sekreteraren framförde regementets och föreningens tack för God vakt och påbjöd en tyst minut.
Därefter spelade KA 2oktetten Ljusa Skuggor av Lars Olof Boström
och Kungliga Karlskrona kustartilleriregementes marsch. Kamratföreningens fana fördes under
parentationen av major BengtGöran Lexhagen.
§6
Årsberättelsen

Sekreteraren föredrog årsberättelsen, vilken godkändes och
lades till handlingarna.
§7

Förvaltnings
berättelse

Kassören föredrog förvaltningsberättelsen.
Förvaltningsberättelsen godkändes därefter och lades till handlingarna.

§8
Revisorernas
berättelse

Sekreteraren läste upp revisorernas berättelse.
Revisorerna konstaterade god ordning.
Revisorerna tillstyrkte avslutningsvis att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
§9

Beslut om
ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid som revisionen om
fattade.
§ 10

Val av styrelse

För tiden till nästa årsmöte valdes efter valberedningens förslag:
som ordförande överstelöjtnant Peter Glimvall

(omval)

till styrelse i övrigt bland
officerare och förutvarande officerare:
kapten Kent Alritzson
kapten Sune Persberg
civilanställda och förutvarande civilanställda:
byråintendent Yvonne Wirbrand

(omval)
(omval)
(omval)

värnpliktiga och förutvarande värnpliktiga:
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förste maskinist Göran Göransson

(omval)

överstelöjtnant Olle Melin
kapten Erling Holmberg

(omval)
(omval)

suppleanter:

§ 11
Val av reviso
rer och supple
anter

För tiden till nästa årsmöte valdes
som revisorer:
major Tom Bergström
major Gunnar Nyström

(omval)
(omval)

som suppleant:
major BengtGöran Lexhagen

(omval)

§ 12
Val av val
beredning med
suppleant

För tiden till nästa årsmöte valdes
som valberedning:
major Torbjörn Sunesson: Sammankallande
löjtnant Rolf Philipsson
major Lennart Lindquist

(omval)
(omval)
(omval)

som suppleant:
överstelöjtnant Åke Jeansson

(omval)

§ 13
Verksamhetsplan
2016

Sekreteraren föredrog förslag till verksamhetsplan för 2016, vilken
godkändes av årsmötet.
§ 14

Budget 2016

Kassören redogjorde för förslag till budget för år 2016.
Därefter godkändes budgeten.

§ 15
Årsavgiften

Årsmötet beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att årsavgiften
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för 2017

skall vara 150 kronor.

§ 16
Sammanträdet
avslutas

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för förtroendet, och för
visat intresse och medverkan, samt styrelseledamöter, klubbmästare och
övriga funktionärer för utfört arbete under året föreningen till nytta och
gagn. Och förklarade därefter sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Kent Alritzson
Sekreterare
JUSTERAS

Peter Glimvall
Ordförande

Paul Wihlborg
Justeringsman

Björn Wallmert
Justeringsman
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