
   PROTOKOLL 
 
   fört vid FMK avd 51 Jämtland- 

Härjedalens extra årsmöte på 
Optand Teknikland 2012-10-18 
  

  
   Närvarande: 39 medlemmar 
  
 
 
 
 Ordförande Sven-Gunnar Olsson hälsade medlemmar välkomna          Öppnande          

till kvällens extra årsmöte. Detta med anledning av att Central- 
styrelsen i Stockholm upphör fr o m nyår och vid avdelningens 
årsmöte i mars beslutades det att avdelning 51 skall fortsätta att 
verka som egen förening. Mötet förklarades öppnat. 
 
 

§   1 Till ordförande att leda årsmötet valdes Sven-Gunnar Olsson.                    Val av  
              funktionärer 

 Till sekreterare valdes Ulla Bergström. 
 

 Att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet valdes Lars 
Hedström och Lars Öberg.              

 
                                                                                                                                                 
§   2 Mötet förklarades i behörig ordning utlyst. Kallelse har skett        Utlysning 
 genom annonsering i Trafik & Motor nr 4/2012, under förenings- 

nytt i ÖP och LT den 8 oktober och på avdelningens hemsida. 
 
 
§   3 Föreslagen dagordning godkändes och fastställdes i befintligt         Dagordning 
 skick. 
 
 
§   4 Mötet beslutade att föreningen fr o m 2013-01-01 skall fortsätta          Beslut om ny 
  att verka i egen regi och heta FMK Jämtland-Härjedalen.         förening  
 
 
§   5 Ordförande gick igenom de nya stadgarna och endast smärre                 Nya stadgar 
 förändringar har skett.  Mötet godkände stadgarna som kommer  

att gälla fr o m 2013-01-01.  
  

   
§   6 Ordförande informerade om enkäten som sänts ut till medlemmarna.        Medlems- 

De flesta svaren angående avgiften låg på 200 kr. Mötet beslutade               avgift 
att den nya medlemsavgiften på 200 kr skall gälla fr o m 2013. 
 
 

§   7 Ordförande informerade om en interimsstyrelse fram till ordinarie             Interim- 
 årsmöte 2013. Nuvarande styrelsens förslag är att få sitta kvar till               styrelse       
 årsmötet 1.kvartalet 2013. Förslaget godkändes. 
           



§  8 Ulf Bäckman, kassör i avdelningen, visade stapeldiagram på samman-        Övriga frågor 
 ställning från enkätsvaren. Drygt 1000 enkäter sändes ut och vi fick  

in ungefär 450 svar. Medlemsålder är väldigt hög så en viss föryngring  
behövs. Tittar man på vad medlemmarna vill prioritera  så är det de  
lokala avtalen som ligger högst på stapeln, släpvagnarna, däckbyte,  
årsmöte och halkövning kommer därefter. De centrala avtalen, mek- 
lokal och tidningen  ligger längre ner på stapeln. Angående meklokal  
så har vi ju tillgång till den som tillhör Bilägarna för 30 kr/tim. 
 
Ny hemsida kommer att upparbetas tillsammans med Lars Hedström 
under benämningen www.FMKJH.se. Ulf kommer också att se till att  
vi finns på Facebook under FMK J/H. 
 
Ordförande informerade om offerter som kommit från tidningar 
Motorföraren, Vi Bilägare, Auto Motor & Sport, Classic Motor, Auto 
Motor & Sport Vintage, Wheels Magazine och Power Magazine. När 
 styrelsen tittat på prisbilden så har vi konstaterat att kostnaden blir 
för hög per medlem. 
 
För att få ned medlemsåldern på föreningen så kom det ett förslag att 
införskaffa presentkort som medlemmarna kan ge till sina barn och  
barnbarn. Styrelsen tog åt sig förslaget och vid nästa utskick som blir 
i november kommer vi att ge ut direktiv. 
 
Vi kommer även i fortsättning att arbeta tillsammans med Motor- 
männen och NTF. 
 
Därefter tog Göran Westman till orda och informerade om det ekono- 
miska läget efter nedläggning av kansliet. Kvarvarande medel kommer 
att tilldelas avdelningarna per medlem, så vår avdelning kommer att 
få ett ganska så stort belopp. Ett antal avdelningar kommer att läggas  
ner. Han uppmanade att: kom med idéer om nya aktiviteter, avtal m m.   
 
Han presenterade Lars Hedström och Lars Öberg som till en början  
kommer att bistå oss med hemsidan och medlemsregistret. 
 
Ordförande presenterade Christer Borgsten, Bernt Ohlson och Tord 
Andersson. Christer kommer att guida oss på armésidan och Bernt  
och Tord på flygsidan. Christer började med att informera om vad 
som hänt och vad som händer med Optand Teknikland och vidare 
lämnade han en historisk redovisning om stadens före detta försvars- 
grenar. 
 
  

  §  9 Ordförande tackade för det visade intresset och förklarade därefter             Avslutning 
 det extra årsmötet avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
------------------------------------------- 
Ulla Bergström 
Sekreterare 



Justeras 
 
 
 
-----------------------------------          ------------------------------------       ---------------------------------- 
Sven-Gunnar Olsson                      Lars Hedström                    Lars Öberg         
Ordförande                                     Justeringsman                              Justeringsman 
 
 
 
 
Efter att vi fått tagit del av guidningen och fått se vad Optand Teknikland 
har att erbjuda så samlades vi åter och fick avnjuta en verkligt smakfull 
smörgåstårta med dryck.  
 
Vår förhoppning är att Teknikland skall få fortsätta att verka. 
 
Tack till Christer, Bernt, Tord och Annki på Kronan. 
 


