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PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGEN T38 VÄNNER ÅRSMÖTE 2014 
 

Fört vid årsmötet med Motortorpedbåten T38 vänner, avhållet på Marinmuseet i Karlskrona, onsdagen den 19 mars 2014 

klockan 18.00.  

      § 1 

Ordföranden, Jan Hagberg, öppnade årsmötet och kunde hälsa nitton (19) medlemmar välkomna till Marinmuseet på 

Stumholmen i Karlskrona.  

      § 2 

Att leda årsmötesförhandlingarna valdes föreningens vice ordförande, Sven-Åke Assarsson-Söderbjörk. Till sekreterare 

valdes Arne Palm. 

Parentation hölls över avlidna medlemmarna Sixten Östh och Per Öhman. Sixten Östh blev medlem 2002 och Per Öhman 

2007. Båda hedrades med en tyst minut. 

 

      § 3 

Till justeringsmän, att justera årsmötets protokoll, valdes Peter Stålbrand och Björn Edarp. 

      § 4 

Beslutades att anmälningslista tillika närvarolista, upprättas som röstlängd. Bifogas årsmötesprotokollet. 

      § 5 

Ordföranden omtalade, att årsmötet utsatts i god tid, varför detta kunde anses vara behörigt utlyst. Inga avvikande meningar 

fanns om detta.  

      § 6 

Kvällens agenda presenterades. Beslöts att arbeta efter denna. 

      § 7 

Föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året 2013, föredrogs av ordföranden men lästes också individuellt av 

medlemmarna. Verksamhetsberättelsen har tidigare presenterats i utskickad kallelse till årsmötet i slutet av februari månad. 

Verksamhetsberättelsen tillika ekonomisk berättelse fanns att erhålla vid mötet. 

      § 8 

Kassören föredrog den ekonomiska berättelsen. Han uppgav, att ekonomin var stabil trots minskat medlemsantal och högre 

drivmedelspriser. 

Föreningen hade vid årsskiftet 295 medlemmar varav fem av dessa var hedersmedlemmar. Under året har fyrtiofem 

medlemmar lämnat föreningen. Fem medlemmar har själva anmält sin önskan om utträde. Fyrtio medlemmar har uteslutits på 

grund av obetalda medlemsavgifter. Under året har trettio nya medlemmar tillkommit. Föreningen hade vid årsskiftet sex 

företagsmedlemmar. 

      § 9 

Revisionsberättelsen för föreningen T 38 vänner avseende räkenskapsåret 2013, föredrogs av föreningens revisor, Fredrik 

Åkesson. Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.  

      § 10 

Balansräkningen presenterades av kassören, liksom styrelsens förslag, att föreningens överskott, 2 256. 83 kronor, överförs 

till eget kapital. 

Årsmötet beslöt att fastställa den uppgjorda balansräkningen, och att föreningens överskott överförs till eget kapital.  

      § 11 

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för föreningens styrelse för det gånga året 2013. 
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      § 12 

Förslag till budget för 2014 presenterades likaledes av kassören. Lagd budget beror mycket på antalet medlemmar, 

företagsmedlemmar samt, bland annat, antal företagskörningar. Porto för utskick av brev är en stor utgift. Dessbättre har ett 

flertal medlemmar lämnat sina mailadresser för att kunna erhålla Info via denna kanal, men detta räcker inte. Portot för 

utsända brev kommer att höjas med en krona. 

Mötet beslutade fastställa den presenterade budgeten för verksamhetsåret 2014. 

Verksamhetsberättelsen, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, balans- och resultaträkning samt styrelsens förslag till 

budget och disposition av överskottet, bifogas årsmötesprotokollet. 

      § 13 

Ordföranden uppgav, att medlemsavgiften, 200 kronor, för medlem och 2 000 kronor för företagsmedlem, föreslås vara 

oförändrad för 2015. Årsmötets medlemmar delade styrelsens förslag, och antog förslaget. 

      § 14 

Till ordförande för föreningen T38 vänner, omvaldes enhälligt Jan Hagberg för en tid av två år. 

      § 15 

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant vars mandattid utgått. 

Valberedningen föreslog omval av ordinarie ledamöterna Calle Lindell, Lars Nilsson och suppleanten Björn Edarp. Mötet 

beslöt att välja dessa. 

      § 16 

Val av två revisorer och en revisorsuppleant vars mandattid utgått. 

Valberedningen föreslog omval av revisorerna Fredrik Åkesson och Jörgen Persson samt revisorsuppleanten Björn Lindmar. 

Mötet beslöt att välja dessa. 

      § 17 

Val av valberedning vars mandattid utgått, samt ett nyval. 

Valberedningen föreslog omval av Dick Nilsson och Hans-Åke Hansson, samt nyval av Thomas Chevrell. Mötet beslutade 

välja dessa. 

      § 18 

Några inkomna motioner till årsmötet fanns inte. 

      § 19 

Ordföranden, Jan Hagberg, informerade om, att T38 med sin besättning den 1:a juni, skall möta Robotbåten Ystad till sjöss. 

Ystad kommer till Karlskrona för att deltaga vid U-båtsmuseets invigning. Robotbåten tillhör Veteranflottiljen i Stockholm.  

T 38 kommer i år liksom tidigare år, att den 16:de augusti medverka vid Marinens dag och då, i samband med denna, också 

genomföra medlemsdagen. 

Eventuellt kommer T 38 att medverka vid Östersjöfestivalen i Karlshamn den 16-19 juli. En företagskörning är planerad till i 

augusti månad. 

En av T38 vänners hedersmedlemmar, Christer Fredholm, uppgav, att det är många årsmöten som avhålls just denna tid på 

året, (mars). Detta kan innebära, att flera medlemmar tillhörande T38 vänner inte kan närvara.  Han önskade därför, om 

möjlighet fanns, att T38 vänners årsmöte förläggs till någon annan tidpunkt,(dag eller månad). Styrelsen tog till sig förslaget. 

Ordföranden, Jan Hagberg, uppgav, att Veteranflottiljen utdelar hederstecken och diplom till dem vilka gjort ett förtjänstfullt 

arbete i Veteranflottiljen. Därför satte han en stor ära i, att kunna utdela detta till styrelseledamoten och Intendenten vid 

SMM, Hans Linneskär, som genom sitt kunnande, sitt arbete och engagemang vid restaureringen av T38, gjort det möjligt att 

återskapa T 38 till att bli ett levande museifartyg. Hans var också initiativtagare till bildandet av T38 vänner förening 2000. 

      § 20 

Ordföranden avslutade årsmötet och tackade de närvarande medlemmarna för deltagande. Han inbjöd därefter till restaurang 

Skeppsgossen för intagande av en måltid med namnet Pytt Bellman, med tillbehör (ägg och rödbetor). 

Kvällen avslutades senare på ett mycket trevligt sätt med en föreläsning av f d kommendörkapten Rolf Edvardsson i ämnet, 

The Royal Navy i Östersjön i samband med kriget mot Storbritannien 1810-1812, samt om Britternas flottbas på Hanö och 

Admiral James de Saumarez, släkten som har rötter i Karlskrona. Ett uppskattat, trevligt och intressant föredrag. 

Ordföranden tackade Rolf och överlämnade en T 38 keps samt ett medlemskap i T 38 vänners förening. 

Arne Palm   Peter Stålbrand    Björn Edarp  

/Sekreterare   /Justeringsman    /Justeringsman 


