
   PROTOKOLL 

 

   fört vid FMK avd 51Jämtland- 

Härjedalens årsmöte  på OSD  

2013-02-22 

  

   Närvarande: 46 medlemmar 

  

 

 

§   1 Ordförande Sven-Gunnar Olsson hälsade medlemmar med resp           Öppnande                                                              

välkomna till OSD och till det 55:te årsmötet som var det sista  

årsmötet för avdelning 51. Vid det extra årsmötet som genomfördes  

2012-10-18 beslutades det att föreningen ska fortsätta i egen regi när  

FMK centralt avvecklas 2012-12-31. Årsmötet förklarades öppnat.  

 

 

§   2 Till ordförande för årsmötet valdes Sven-Gunnar Olsson och         Ordförande,  

 som sekreterare Ulla Bergström.           sekreterare        

                          

                                                                                                                                                 

§   3 Mötet förklarades i behörig ordning utlyst. Kallelse har skett        Utlysning 

 i samband med utskicket av medlemskorten, under förenings- 

nytt i ÖP och LT, på avdelningens hemsida och på facebook. 

 

 

§   4 Föreslagen dagordning godkändes och fastställdes i befintligt         Dagordning 

 skick. 

 

 

§   5 Att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet valdes Astrid         Justeringsmän 

 Lovåg och Gunnar Persson 

 

 

§   6 Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen. Avdelningen har under          Verksamhets- 

 året bestått av 1040 medlemmar. Totalt en minskning med 113 jämfört         berättelse  

  med tidigare år. 65 nya medlemmar har värvats. Avdelningen har ge- 

 nomfört ett flertal arrangemang. Halkövning på Motorstadion, Trafik- 

information på Expo Norr, Hastighetsmätningar utanför skolor/daghem,  

Cykelhjälmsobservationer, Informationsmöte vid Hara brygga, NIT- 

projekt som genomförts vid 9 olika tillfällen, Extra årsmöte på Optand  

Teknikland och Däckbyte hos Däckia på Stadsdel Norr. Deltagit i olika  

möten och konferenser rörande trafiksäkerhet. Avdelningen har ett gott  

samarbete med Motormännens lokalklubb i Östersund, FAK, NTF och  

Bilägarnas Inköpsförening samt med lokala avtalspartner.   

  

  

Ordförande lämnade därefter ordet fritt och mötesdeltagarna  

godkände verksamhetsberättelsen som fastställdes i befintligt skick.  

 

Verksamhetsberättelsen kommer att läggas ut på avdelningens  

hemsida. 

   

 



§   7 Ordförande föredrog föregående års Resultat- och Balansrapport                 Årsredo-   

som godkändes av mötesdeltagarna.                                                                 visning  

 

 

§   8 Revisor Lars Karlsson föredrog revisionsberättelsen som godkändes.          Revisions- 

                           berättelse 

                   

§   9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade.               Ansvarsfrihet 

 

 

§ 10 Inga motioner eller propositioner hade inkommit till avdelningen.                  Motion-, pro- 

                                           positioner 

  

 

§ 11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2013 redovisades och                     Verksamhets- 

 därefter överlämnade han ordet till Göran Westman som informerade           plan 

 om att han utnämnts till ”Trafikansvarig” i SPF Jämtland-Härjedalen 

och om möjlighet till studiecirklar. Under året kommer vi att få MHF:s  

tidning ”Ratta Ren XYZ” där vi har möjlighet att få ut information till  

våra medlemmar vid fyra tillfällen. Han uppmanade medlemmarna att  

på hemsidan skriva in önskemål om arrangemang som kan genomföras.  

 

Beslutades att nästa årsmöte sker i februari/mars månad 2014 och 

styrelsen fick fullt förtroende att ordna formerna för mötet. 

Styrelsen fick i uppdrag att arbeta efter framtagen plan. 

 

  

§ 12 Budgetförslaget för verksamhetsåret 2013 redovisades och förslaget              Budgetförslag 

 godkändes. Göran passade på att informera om vad som kommer att 

 hända med kvarvarande medel från FMK centralt.   

 

§ 13                                                                                                                                                   Val 

 

 Åke Andersson föredrog valberedningens förslag och val förrättades  enligt nedan.      

               

 Ordförande  Sven-Gunnar Olsson      1 år   2013 Omval 

 

 Ledamot  Göran Westman         2 år   2014  Omval      

 Ledamot  Lave Lavesson          2 år   2014  Omval     

 Ledamot  Kent Jönsson       2 år   2014  Nyval   

 

 Revisor  Lars T Karlsson      2 år   2014  Omval   

 Revisorsuppleant Astrid Lovåg       2 år   2014  Omval     
 

 Valda t o m 2013 

 Ledamot  Ulla Bergström 

 Ledamot  Ulf Bäckman 

 Ledamot  Roland Forsgren 

 

 Revisor  Christer Borgsten 

 Revisorsuppleant Göran Engwall 

 Valnämnd, sammank Jan-Anders Jacobsson               1 år   2013  Omval  

 Valnämnd  Åke Andersson       1 år   2013  Omval   

 Suppleant    Stig Andersson       1 år   2013  Omval 



  
Styrelsen utser representanter till utbildningskommittén och dessa  

liksom släpvagnsansvariga kallas till samtliga styrelsemöten.   

 

 

§ 14 Medlemmarna hade inga övriga frågor som skulle behandlas.                        Övriga frågor 

  

 

 § 15 Ordförande tackade för det fortsatta förtroendet och förklarade                   Avslutning 

 därefter årsmötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

------------------------------------------- 

Ulla Bergström 

Sekreterare 

 

 

 

-----------------------------------          ------------------------------------       ---------------------------------- 

Sven-Gunnar Olsson                      Astrid Lovåg                               Gunnar Persson         

Ordförande                                     Justeringsman                             Justeringsman 

 

 

 

 
Ordförande överlämnade därefter ordet till Göran Westman, som informerade om central- 

styrelsens avveckling.  

 

Vid årsskiftet 2012/2013 lades FMK ned som en riksomfattande organisation, men varumärket  

kommer att leva vidare i ett antal lokalavdelningar, däribland vår. Nedgången på medlemmar 

har bland annat berott på försvarets nedläggning och förändringar i samhället. Medlemsantalet 

har sedan 2001 minskat från 60.000 till 17.000 år 2012. Kvarvarande medel kommer att fördelas  

på de lokalavdelningar som är verksamma vid utbetalningstillfället första halvåret 2013. Efter 

Cst årsbokslut kommer beloppet omkring 4 miljoner att fördelas till kvarvarande avdelningar  

med hänsyn till antal medlemmar i april 2012.  

 

Avdelningen kommer eventuellt att fortsätta med mätning av hastigheter och arbetet med 

”Nya Svenskar i trafiken”, NIT-projektet. 

 

Därefter förrättades medaljutdelning. 

 

Sivert Klingstedt, släpvagnsutlånare sedan 1999. Han ställer upp på ett mycket förtjänstfullt  

sätt med utlåning och underhåll av släpvagnen. Han tilldelas förtjänstmedalj i silver + diplom. 

 

Åke Andersson, ledamot i valberedningen sedan 1997 tilldelas förtjänstmedalj i silver +  

diplom.  
Lars T Karlsson revisorsuppleant 1998-2002, revisor från 2003. Han är aktiv i avdelningens 

olika arrangemang och tilldelas förtjänstmedalj i brons + diplom.  
 



Tre medaljörer hade förhinder att delta i årsmötet och kommer vid ett senare tillfälle att ta emot 

dessa. 

 

Christer Borgsten,  ledamot och utbildningsledare under 80-90 talet, revisor sedan 2001. Han  

ställer upp på de olika arrangemang som avdelningen arbetar med och tilldelas förtjänstmedalj i  

guld + diplom.  

 

Ulf Bäckman, kassör sedan 2001. Han är aktiv i avdelningens olika arrangemang och tilldelas  

förtjänstmedalj i silver +diplom. 

 

Jan-Anders Jacobsson, har varit sammankallande i valberedningen sedan 2001 och tilldelas  

förtjänstmedalj i brons + diplom. 

 

Ordförande tackade Göran och passade på att ta tillfället i akt att överlämna förtjänstmedalj i 

guld och diplom. Göran har varit ledamot i valberedningen, suppleant, ledamot och är vice  

ordförande sedan 2007. Suttit som ledamot i Centralstyrelsen sedan 2004. Göran är en starkt 

drivande ledamot med många idéer och ställer upp på ett mycket förtjänstfullt sätt i  

avdelningens alla aktiviteter.  

 

Göran och de tre övriga medaljörerna fick ta emot varma applåder och därefter följde 

fotografering. 
  

 Avslutningsvis förrättades det traditionella närvarolotteriet. Prisbordet bestod av presentkort,  

diverse biltillbehör, verktyg, böcker, nyckelringar, tröjor, kepsar m m.  

 

Göran passade på att påminna om att nyttja avdelningens rabattfirmor som finns i foldern och 

på hemsidan. Ju mer vi handlar ju bättre rabatter. 

 

                                         Alla lämnade årsmötet med var sitt pris. 

 

 

 

                 Ett stort tack till rabattfirmor med flera för deras insatser. 

 
 

 Ordförande hälsade därefter medlemmar med respektive (totalt 65 personer)välkommen  

till bords som bestod  av: 

 

  

                                          Skaldjurstoast med räkor och kräftstjärtar 

 

                                   Helstekt fläskfilé med pepparsås och potatissymfoni 

 

                                                                 Bordsdryck 

 

                                          Cupcake  med cappucinomousse och Kaffe          

 

                     Efter middagen bjöds det upp till dans efter toner av Jannez orkester  


