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FFVs Kamratförening (FFVK)
Protokoll fört vid det formella årsmötet den 8 september 2020 för
Flygförvaltningens Verkstadsskolas Kamratförening (FFVK)
§1

Årsmötet öppnades av styrelseordförande 6336 Leif T Larsson.
Mötet genomfördes via en SKYPE länk av styrelsen för FFVK med deltagarna 6336 Leif
T Larsson, 6060 Bengt Svensson, 5746 Rolf Olsson, 6441 Carl-Gustav Carlsson, 5858
Åke Tedesjö samt mandat och fullmakter från 184 medlemmar via inskickade röstsedlar.

§2

Den utskickade dagordningen godkändes.

§3

Till ordförande för årsmötet valdes 6336 Leif T Larsson.

§4

Till sekreterare för årsmötet valdes 5858 Åke Tedesjö.

§5

Till justerare av årsmötesprotokollet valdes 6060 Bengt Svensson och 6441 C-G Carlsson.

§6

Kallelse med röstsedel till detta årsmöte har skickats ut till 502 medlemmar, med
information om hur detta formella årsmöte kommer att genomföras, varav 184 har skickat
in en ifylld röstsedel.
Kallelse och röstsedel har också funnits på vår hemsida ffvk.se.
Förfarandet godkänndes av årsmötet.

§7

Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 2018-04-01 till och med 2020-03-31 och
kassarapporten för motsvarande period har bifogats kallelsen. Verksamhetsberättelsen och
kassarapporten godkändes av årsmötet.

§8

Revisorernas berättelse, som bifogats kallelsen, med föreslag att:
- resultaträkning och balansräkning fastställs.
- periodens resultat överförs i ny räkning.
- styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för i frågavarande period.
Årsmötet godkände revisorernas berättelse.

§9

Därefter beslutade årsmötet i enlighet med revisorernas förslag att fastställa resultat- och
balansräkning, att överföra periodens resultat i ny räkning, samt att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för i frågavarande period.

§10

Valberedningen 5732 Kjell Landgren och 5813 Börje Eriksson har presenterat sina förslag
på valbara medlemmar.
Till föreningens och styrelsens ordförande för en period om två år omvaldes 6336 Leif T
Larsson.

§11

Till ledamot i styrelsen för en period om fyra år omvaldes 5858 Åke Tedesjö och 6060
Bengt Svensson.

§12

Till KFUM:s representant i styrelsen för en period om två år omvaldes Anette Hedberg
Björklund. (Förslag från KFUM).
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§13

Till styrelsesuppleanter för en period om två år omvaldes 5325 Jan Welin och 5716 Per
Åke Angelöv.

§14

Till revisorer för en period om två år valdes 5713 Per-Ove Björkman (omval) och 5511
Lars-Ove Johansson (omval tidigare revisorsuppleant).
Till revisorsuppleanter för en period av två år valdes 6109 Jan-Olof Björklund (omval) och
5853 Jens Rönnkvist (nyval).

§15

Till valberedningen omvaldes 5732 Kjell Landgren (sammankallande) och 5813 Börje
Eriksson.

§16

Oförändrad medlemsavgiften på 100:- fastslogs för kommande period.

§17

Inga förslag från styrelsen förelåg.

§18

Inga stadgeändringar är föreslagna.

§19

En motion från 5524 Roland Rehnbäck har inkommit beträffande föreningens ekonomi.
Den har inte behandlats av årsmöte eftersom den inte fanns med i utskicket till
medlemmarna. Årsmötet sänder den vidare till styrelsen för utredning och hantering och
kan om så erfordras tas upp vid nästa årsmöte.

§20

Inga övriga frågor förelåg.

§21

Detta unika årsmöte, under pågående Covid-19 pandemin, förklarades avslutat av
ordförande 6336 Leif T Larsson.

Vid Protokollet

5858 Åke Tedesjö

Justeras

Justeras

6060 Bengt Svensson

6441 Carl-Gustav Carlsson
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