
 

 

PROTOKOLL FÖRT MED SMÅLANDSÅKERNAS VETERANFÖRENING PÅ ÄDELFORS FOLKHÖGSKOLA I 

HOLSBYBRUNN DEN 12 MAJ 2022 

§1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat samt höll en tyst 

minut för de medlemmar som avlidit under året. 

§2 Till mötesordförande valdes Ingvar Carlsson 

§3 Till mötessekreterare valdes Bengt Gustafson 

§4 Till justeringsmän valdes Alf Emanuelsson och Jan Hjortsberg 

§5 Den föreslagna dagordningen godkändes av årsmötesdeltagarna 

§6 Kallelsen till stämman godkändes, hade gått ut brevledes och via mail enligt stadgarna. 

§7 Verksamhetsberättelse för 2021 samt bokslut 2021 var utsänt till samtliga medlemmar 

med kallelsen och visades via projektor på mötet. Bokslutet informerades av kassören 

på ett pedagogiskt sätt. Inga frågor kom upp. 

§8 Revisorernas berättelse lästes upp av revisor Börje Floengård 

§9 Årsmötesdeltagarna godkände det föreliggande bokslutet för 2021 enligt styrelsens 

och revisorernas förslag 

§10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet, beslutet var enhälligt. 

§11 Beslut togs om årsavgift för 2023 på 200 SEK.  

§12 Val av ledamöter i styrelsen enligt valberedningens förslag 

 Ordförande Ingvar Carlsson   Omval 1 år 

 Kent Karlsson Gullaskruv   Nyval 2 år 

Jonny Segergren Kristdala   Omval 2 år 

Bengt Gustafson Ryssby   Kvarstår 1 år 

Alf Oskarsson Västervik   Kvarstår 1 år 

  Suppleanter 

 Tord Johansson Tingsryd   Nyval 2 år 

 Jan Sanderberg Hillerstorp   Omval 2 år 

Styrelsen konstituerar sig inom styrelsen som tidigare 

§13 Till revisorer valdes 

 Börje Floengård    Kvarstår 1 år 

 Per-Åke Engdahl   Omval 2 år  

 Revisorssuppleant 

 Jan-Olof Hjelmberg   Kvarstår 1 år 



 

 

 Till valberedning/Aktivitetsgrupp omvaldes  

Lars Borg, Rune Hjalmarsson, Kurt Brunskog och Rolf Nerman. Kurt Brunskog är sammankallande.  

§14 Det fanns inga motioner till årsmötet 

§15 Under övriga ärenden togs det kommande julbordet upp och det kommer som tidigare 

att vara på Vrigstads Värdshus, 8 december 2022 i samband med halvårsmötet. 

Kallelse kommer! 

 Aktivitetsgruppen arbetar på en ny resa eventuellt redan i höst, så håll ögon öppna för 

kommande information. 

§ 16 Under punkten ordet är fritt kom det upp förslag på hur vi når fler medlemmar, 

information om vår verksamhet i Åkeritidningen, ta kontakt med andra åkarveteraner 

samt ta fram ett emblem som vi kan lämna som tack vid olika besök som föreningen 

gör. Håll koll på hemsidan http://www.sa-vf.se/ där finns det information om vad som 

händer 

  

§17 Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och inbjöd till eftermiddagskaffe 

med underhållning. 

Vi tackar för en intressant företagsvisning, ett fint museibesök och fantastisk lunch. 

Stort tack till alla som anordnat detta! 

  

 Vid protokollet 2022-05-12 

  

 Bengt Gustafson  Ingvar Carlsson 

 Sekreterare   Ordförande 

 Justeras   Justeras 

Alf Emanuelsson  Jan Hjortsberg 
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