Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti

Protokoll vid årsmöte den 25 augusti 2017 i Mariehamn
Närvarande: 10 medlemmar - Krister Jansson (ordf/VT), Hans Andersson, Olle Carlbom, Rune
Dahlén, Bo Hemborg, Bertil Kleberg, Roland Sandberg, Jan Sondén, Sven-Erik Tornving och Gun
Zachrisson - samt 8 medföljande.
§ 1. Mötets öppnande: Mötet öppnas av verkställande tjänsteman (VT) Krister Jansson.
§ 2. Val av ordförande: Väljs Bo Hemborg (pga Kristers anmälda indisposition).
§ 3 a. Val av sekreterare: Väljs Gun Zachrisson.
§ 3 b. Godkännande av dagordning: Godkänns denna.
§ 4. Val av justeringsman tillika rösträknare att jämte ordf. justera protokollet från mötet: Väljs
Roland Sandberg.
§ 5. Verksamhetsberättelse för det gångna året:
a) Föreningen hade i juni 2016 ett mycket trevligt och välarrangerat möte i Östersund.
b) Fyra medlemmar som fyllt jämnt har uppvaktats (Kurt Johansson 90, Roland Sandberg 80,
Nils Billing 80 och Lennart Olofsson 70). Samtliga har tackat föreningen för uppvaktningen.
c) Tre medlemmar har av i första hand åldersskäl ”avgått”: Alvar Långström, Gunnar Westman
och Berit Meyer.
Verksamhetsberättelsen läggs efter VT:s föredragning till handlingarna.
§ 6. Ekonomisk redovisning: Fastställs denna (med följande behållningar: ingående 3.036 kr och
utgående 3.152 kr).
§ 7. Beslut till ändrade former för föreningens verksamhet
Underlag för beslut har skickats till medlemmarna i form av e-mail 2017-08-17: Redan vid förra
årsmötet meddelade Krister Jansson att han ville avgå från VT-uppdraget. Hans Andersson har
fungerat som valberedning och i det sammanhanget kontaktat flera medlemmar. Ingen av de tillfrågade vill ta på sig VT-uppgiften. Däremot framkommer förslag till förändringar i verksamheten
med innebörd att föreningen upplöses men att verksamheten fortsätter i friare former: Ingen VT, ingen
årsavgift, inga uppvaktningar o.d., men fritt fram för initiativ till träffar.
Reaktioner: Flera medlemmar har förklarat sig stödja detta förslag (även Clas-Göran Dahlqvist vid
samtal med Krister Jansson). Rune Dahlén, som stödjer förslaget, framhåller att verksamheten är
mötena, resten är kringaktiviteter. Jan Sondén påpekar att kamratföreningar inte behöver vara
föreningar. Vad som krävs är någon som påminner om mötena. Vid dessa möten bestäms vem som
ordnar nästa års träff.
Andra försvarar föreningens nuvarande form. Roland Sandberg uttrycker vid mötet sina tankar i sin
skrift ”Timglaset”, som avslutas så här: ”På något sätt känns det som ett nederlag att behöva lägga ner
föreningen. Jag vädjar till medlemmarna. Låt föreningen leva så länge den går på benen och är klar i
huvudet”. Ordf. förmedlar Evert Fogelbergs kommentar att ett upplösande av föreningen leder till det
totala upplösandet och väcker för egen del frågan om vi inte har mer att tillföra i samhället. Han
uppmanar till kontakt med bl a den egna länsstyrelsen. Bo Hemborg avslutar med att förklara sig
beredd ta på sig ordförandeskapet under ett år, vilket årsmötesförsamlingen beslutar med acklamation.
§ 8. Beslut ang. möte 2018: Rune Dahléns erbjudande att arrangera ett möte i Dalarna 2018 (v 33)
antas med tacksamhet.
§ 9. Fortsatt förvaltning av FFE:s banktillgångar: Övertas av nye ordf./VT. Ingen årsavgift i år.
§ 10. Hantering av arkiv: (bl.a. VT:s lista över vilka som varit födir.) Nye ordf/VT ansvarar.

§ 11. Distribution av protokoll från dagens möte: Efter det att protokollet justerats av ordf. och
justeringsman sker utskick per e-mail till samtliga medlemmar.
§ 12. Övriga frågor:
a) Roland Sandberg förmedlar en hälsning från Kurt Johansson (nu föreningens ålderman).
b) Föreningen framför sitt varma tack till Rune och Margareta Dahlén för ett mycket intressant och
trevligt Ålands-program.
c) Krister Jansson avtackas för förnämligt genomförda år som ordf./VT. Hans Andersson
överräcker en flaska vin av märket ”Alles verloren!”.
Därefter avslutas mötet.
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