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KamraToff Årsmöte 2016 
 
Dag: Tisdag, 2016-05-10. 
Tid: 15.00 ~ 16.45. 
Plats: LedR, Filmsalen. 
 

1. Mötets öppnande 
PG Persson hälsade samtliga välkomna till KamraToff 19: onde årsmöte och öppnade mötet. 
Mötet inleddes med att mötet hedrade bortgångna medlemmar med en tyst minut (bilaga1). 
 

2. Mötets behöriga utlysning 
Mötet befanns vara behörigen utlyst. 
 
3. Behandling av fullmakter 

Inga fullmakter fanns att behandla. 
 

4. Fastställande av dagordning och deltagarförteckning 
Dagordningen fastställdes. Deltagarförteckning upprättades (bilaga 2). 
 

5. Val av mötesordförande 
Till mötesordförande valdes PG Persson, förutom för § 10 där Göran B-son Uller inträder som 
ordförande. 
 

6. Val av mötessekreterare 
Till mötessekreterare valdes Carl Hallenborg 
 

7. Val av två justerare tillika rösträknare 
Till justerare och tillika rösträknare valdes Fredrik Finér och Kjell-Erik Lindgren. 
 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslut för det gångna året 
Verksamhetsberättelsen var publicerad i vårnumret av KamraTnytt och föredrogs därav 
kortfattat. Verksamhetsberättelsen lades därefter till handlingarna (bilaga 3). 
 
Bokslutet presenterades av kassören. Underlaget lades sedan till handlingarna (bilaga 4). 
 
Medlemsantalet var för dagen 438 samt härutöver 85 stycken nyutexaminerade 
Specialistofficerare vilka inbjudits till två års provmedlemskap i samband med sin 
examenrespektive år. 
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9. Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Rune Wahlström. 
Revisorerna föreslog att resultat- och balansräkningen skulle fastställas samt att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015-01-01--12-31 (bilaga 5). 
 

10. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 
 

11. Val av föreningsordförande 
Torgny Henryson valdes som Föreningsordförande. 
 

12. Val av styrelseordförande 
PG Persson valdes som Styrelseordförande. 
 

13. Val av styrelseledamöter med suppleanter 
Kvarstående ledamöter (2015-17) Åke Olsson, Kjell-Erik Lindgren, Carl Hallenborg och Kaj 
Sandström samt Christer Lagert som suppleant  
 
För omval på två år (valda 2016-18) valdes Leif Küller, Jan Edelsvärd, och Niklas Jörnsby. 
För nyval på två år (valda 2016-18) valdes Kurt Hauptman samt som suppleant Jan Brolin.  
 

14. Val av revisorer och suppleanter 
Per-Arne Öhman och Rune Wahlström omvaldes som ordinarie revisorer. 
Håkan Schweitz och Clas-Göran Paulsson omvaldes som revisorssuppleanter. 
 

15. Val av valberedning 
Anders Carlsson och Fredrik Finér valdes som valberedning. 
Till sammankallande i valberedningen utsågs Anders Carlsson. 
Valberedningen ska bestå av tre medlemmar, Fredrik Finér ges i uppdrag att ta fram den 
tredje medlemmen. 
 
Valberedningens förslag (bilaga 6). 
 

16.  Fastställande av verksamhetsplan för det nästkommande verksamhetsåret 
Verksamhetsplanen föredrogs av PG Persson (bilaga 7). 
Planen fastställdes av mötet. 
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17. Fastställande av årsavgift för det nästkommande verksamhetsåret. 
Styrelsens förslag till budget framgår av bilaga 4. Budgeten fastställdes av mötet. 
Kassören föreslog med anledning av detta att årsavgiften ska vara oförändrad d.v.s. 125 kr/år.  
Årsmötet beslutade att bifalla kassörens förslag. 
 

18. Frågor som väcks av styrelse och/eller enskild medlem 
18.a. Förslag till stadgeändring 

Ett förslag till stadgeändring av §7 med koppling till §14 är framtaget av styrelsen (bilaga 8). 
Förslaget antogs av årsmötet. 
 

19. Övriga frågor 
19.a. Orientering om överenskommelsen med FMTS 
En ny överenskommelse (2015-06-23) har utarbetats av FMTS för att tydligare reglera 
samverkan med KamraToff. Överenskommelsen presenterades för årsmötet (bilaga 9). 
 
19.b. Rekrytering (KamraToff) 
Vi måste fortsatt arbeta aktivt med rekryteringen till KamraToff. För att motverka 
minskande medlemsantal kommer Föreningsordförande att skriva ett brev till de 
Specialistofficerare med teknisk inriktning som gick ut sin utbildning i år och i fjor 
med information om vår förening. 
 
19.c. Resestipendier 
Kassören informerade om rutinerna för att samla in stipendiepengarna från 
stipendieföretagen. Enligt uppgift genomförs ingen stipendieresa under 2016 utan först 
i februari 2017. Fredrik Finér ges i uppgift att kontrollera detta med FMTS. 
 
19.d. SMKR representantskapsmöte mm. 
Ulf Crona har deltagit i SMKR representantskapsmöte. Då Ulf inte kunde närvara på 
årsmötet har han tillställt styrelen minnesanteckningar som kommer att läggas ut på 
hemsidan. 
 
19.e. TIFF 
Jan Sandin informerade om KamraToff engagemang i framtagandet av material till 
TIFF. Jan önskade samtidigt att någon, helst ur föreningens styrelse, tar över detta 
uppdrag. Styrelsen fick i uppgift att ta fram en ersättare på nästa styrelsemöte. 
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19.f. Inskannade publikationer på hemsidan 
Information om det fortsatta arbetet med att scanna in äldre publikationer för att lägga 
upp dessa på föreningens hemsida. Jan Brolin föreslog att även äldre kursfoto bör 
scannas och läggas upp som sökbara på hemsidan. 
 
19.g. Orientering om Milmus Z och Teknikland 
PG Persson och Kaj Sandström informerade om verksamheten på Milmus Z och 
Teknikland i Östersund. 
 
19.h. Orientering: Nedtecknande av Verkstadsförvaltningarnas och FMV 
utveckling från 1966 
Leif Küller (Jan Edelsvärd ej närv) orienterade om deras försök att nedteckna 
utvecklingen/processen i dessa organisationsdelar under 1960-70 talet. 
Leif manade mötesdeltagarna att söka efter information i sina ”nätverk” så att denna 
del i den tekniska tjänstens utveckling inte går förlorad. Underlag och namn på 
personer med minnen från tiden kan lämnas till Leif eller Jan. 
 
19.i. Förslag till plats för nästa årsmöte 
År 2017 fyller föreningen 20 år. Årsmötet 2015 gav inriktningen att genomföra 
årsmötet 2017 i Halmstad. Frågan ställdes om denna inriktning kvarstod? 
Svaret från årsmötet var ja. Styrelsen arbetar vidare med denna inriktning. 
 
19.j. Föreningsresa 2017 – information 
Ett förslag till föreningsresa har inkommit. Årsmötet konstaterade att ett sådant 
arrangemang kräver mycket planering och att det är osäkert om intresse/ekonomi finns 
för detta. Årsmötet rekommenderade styrelsen att inte gå vidare med detta. 

 
20. Årsmötets avslutande 

Ordföranden avtackade Thomas Eriksson (Ulf Crona avtackas vid ett senare tillfälle) för tiden 
i styrelsen, tackade sedan mötesdeltagarna och avslutade årsmötet. 
 
 
PG Persson    Carl Hallenborg 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
Fredrik Finér    Kjell-Erik Lindgren 
Justerare    Justerare 


