
 
 

 

Protokoll fört vid Årsmöte med Krigsflygskolans Kamratförening 

2021-06-20 i ”Fanjunkarn” (f.d Kompoffmässen) 

 

     § 1.  Öppnande 

 

Ordföranden Hans Bertil Sinclair hälsade ett sextiotal medlemmar välkomna i 

mässens trädgård och förklarade mötet öppnat. 

 

     § 2.  Minnesstund över avlidna kamrater 

 

Ordföranden påbjöd en tyst minut för våra kamrater som lämnat oss.  

Under årsmötets gång visades ett bildspel över nedan avlidna kamrater. 

 

Lars Persson 

Tommy Ribbelöv  

Tore Lindell 

Börje Sjöström 

Göran Thell 

Bengt Bodén 

Karl-Åke Karlsson 

Bengt Bodén 

Margareta Boiardt 

     § 3.  Val av justeringsmän 

 

Till att justera dagens protokoll valdes Håkan Haraldsson och Rolf Svensson. 

 

     § 4.  Val av mötesordförande och mötessekreterare 

 

Till ordförande för årsmötet valdes Hans Bertil Sinclair och till sekreterare valdes 

Elsebeth Persson. 

 

     § 5.  Godkännande av dagordningen 

 

Föreslagen dagordning godkändes. 

 

 



     § 6.  Årsmötets stadgeenliga utlysning 

 

Godkändes mötets stadgeenliga utlysning. 

 

  

§ 7.  Föreningens verksamhets- och  

                   förvaltningsberättelse 

 

Ordföranden och kassören kommenterade delar ur dessa. Årsmötet godkände därefter 

verksamhets- och förvaltningsberättelsen. 

 

     § 8.  Revisionsberättelsen 

 

Revisorssuppleanten Hans Gustafsson läste upp revisionsberättelsen, som godkändes. 

 

     § 9.  Ansvarsfrihet för styrelsen 

 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

     § 10.  Propositioner 

 

1. Förslag till verksamhet för 2021 

          Diverse föredrag (C F 17 i september) 

 Studiebesök F 17 och Marinmuseet Karlskrona  

          Studieresa till Berlin 

          Gåsmiddag 

Årsmötet beslutade att godkänna förslaget till verksamhet 

    

2. Fastställande av årsavgift för 2022. Styrelsens förslag oförändrad 50 kr. 

Årsmötet beslutade enligt förslaget    

 

    3.  Regler för disposition av arv efter Lennart Larsson (Etiopien-Lasse) 

         Styrelsens förslag är att 350 000 kr låses på ett räntebärande konto.  

         För att disponera medel ur detta kapital erfordras årsmötesbeslut. 

Årsmötet beslutade enligt förslaget 

 

     § 11.  Val av ordförande för 2021 

 

Hans Bertil Sinclair omvaldes till ordförande för 2021. 

 

     § 12.  Val av minst tre styrelseledamöter för 2021 - 

                                                             2022 

 

Elsebeth Persson, Arne Svensson och Per Nagy omvaldes för verksamhetsåret 

2021—2022. 



 

     § 13.  Val av en revisor för 2021 - 2022 

 

Åke Andersson omvaldes till revisor för verksamhetsåret 2021 - 2022 

 

     § 14.  Val av en revisorssuppleant för 2021 - 2022 

 

Christer Hallberg omvaldes till revisorssuppleant för verksamhetsåret 2021 - 2022. 

 

     § 15.  Val av en ledamot i valberedningen inför  

                                                             årsmötena 2022 - 2024 

 

Lars Pettersson nyvaldes till ledamot i valberedningen för verksamhetsåren 

2022 - 2024. 

 

     § 16.  Övriga frågor 

 

Ordföranden informerade om att Annehem AB, som ingår i Peabkoncernen, är det 

nya namnet på ägaren till Ljungbyhed Park och det företag vi kommer att 

hyra ”Fanjunkaren” av. 

 

     § 17.  Årsmötets avslutning 

 

Ordföranden tackade alla för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat samt 

inbjöd till en ”Grillmåltid” i trädgården. 

 

Vid protokollet 

 

 

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

Elsebeth Persson 

Mötessekreterare 

 

Justeras. 

 

 

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

Hans-Bertil Sinclair 

Mötesordförande 

 

 

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

Håkan Haraldsson        Rolf Svensson 

Justeringsperson        Justeringsperson 


