
MOTORTORPEDBÅTEN T38 VÄNNER 

 

Protokoll 

fört vid årsmötet med Motortorpedbåten T 38 vänner, avhållet på Marinmuseet i Karlskrona, onsdagen den 25 

mars 2015, klockan 18.00.  

 

§ 1 

Mötets öppnande. 

Ordföranden, Jan Hagberg, öppnade det 16:de årsmötet och kunde hälsa fyrtiotvå personer närvarande. Trettiosju 

av dessa, (37) var medlemmar i T 38 vänner förening. Två av dessa medlemmar deltog inte vid 

årsmötesförhandlingarna. Årsmötet var förlagt till Marinmuseet på Stumholmen i Karlskrona.  

§ 2 

Val av mötesordförande och sekreterare. 

Att leda årsmötesförhandlingarna valdes föreningens ordinarie ordförande, Jan Hagberg. Till sekreterare vid 

möte valdes Arne Palm. 

Parentation hölls över avlidne medlemmen Stefan von Roxendorff. Han hedrades med en tyst minut.  

§ 3 

Val av två justeringsmän. 

Till justeringsmän, att justera årsmötets protokoll, valdes Sven-Åke Assarsson-Söderbjörk och Hans 

Westerholm. 

§ 4 

Upprättande av röstlängd. 

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

§ 5 

Mötets behöriga utlysande. 

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

avvikande meningar fanns om detta.  

§ 6 

Fastställande av föredragningslistan. 

Kvällens agenda presenterades. Beslöts att arbeta efter denna. 

§ 7 

Föredragning av Styrelsens verksamhetsberättelse. 

Föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året 2014, föredrogs av ordföranden. Verksamhetsberättelsen 

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

Verksamhetsberättelsen tillika ekonomisk berättelse fanns också att erhålla vid mötet  

§ 8 

Föredragning av ekonomisk berättelse. 

Kassören föredrog den ekonomiska berättelsen. Han uppgav, att på grund av större kostnader än beräknat för T 

38 drift, har resultatet hamnat på minus. Föreningens resultat var - 236,39 kronor. Trots detta är ekonomin 

fortsatt stabil. 

Föreningen hade vid årsskiftet 309 medlemmar varav fem av dessa är hedersmedlemmar. Under året har 

trettiotre medlemmar lämnat föreningen. Två medlemmar har själva anmält sin önskan om utträde. Trettioen 

medlemmar har uteslutits på grund av obetalda medlemsavgifter. Under året har fyrtiosju nya medlemmar 



tillkommit. Föreningen hade vid årsskiftet sex företagsmedlemmar. En ny företagsmedlem, Svets och Smide, har 

tillkommit. Ett företag har lämnat föreningen.  

§ 9 

Föredragning av revisionsberättelse. 

Revisionsberättelsen för föreningen T 38 vänner avseende räkenskapsåret 2014, föredrogs av en av föreningens 

revisorer, Fredrik Åkesson. Denna lades därefter till handlingarna.                                           

§10 

Fastställande av balansräkning och disposition av överskott. 

Balansräkningen för 2014 presenterades av kassören. Årsmötet beslöt att fastställa styrelsens förslag, att överföra 

redovisat resultat, minus 236,39, till ny balansräkning.  

§ 11 

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för föreningens styrelse för det gånga året 2014. 

§ 12 

Beslut om budget för innevarande år. 

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

medlemmar, företagsmedlemmar och antal företagskörningar. Besparingar på kontorsmateriel och porto kan 

göras genom att använda elektroniska utskick till flera medlemmar i stället för med brev. 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 

Beslut om medlemsavgifter kommande verksamhetsår. 

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

föreslås vara oförändrad för 2016. Årsmötets medlemmar delade styrelsens förslag, och antog förslaget. 

§ 14 

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant. 

Valberedningen föreslog omval av ordinarie ledamöterna Peter Fredriksson och Arne Palm, för en tid av två år. 

Mötet beslöt att välja dessa. 

Valberedningen föreslog nyval av Peter Stålbrand, att vara ordinarie styrelseledamot i föreningen T 38 vänner 

för en tid av två år. Mötet beslöt att välja Peter Stålbrand. 

Valberedningen föreslog även nyval av Tomas Chevrell, att vara styrelsesuppleant i styrelsen för en tid av två år. 

Mötet beslöt välja Tomas Chevrell. 

§ 15 

Val av två revisorer och en revisorsuppleant vars mandattid utgått. 

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

Björn Lindmar, för en tid av ett år. Mötet beslöt att välja dessa. 

§ 16 

Val av valberedning. 

Årsmötet föreslog omval av Dick Nilsson och Hans-Åke Hansson, samt nyval av Sven-Åke Assarsson-

Söderbjörk som ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Mötet beslutade välja dessa. 

§ 17 

Eventuella motioner från medlemmarna. 

Några inkomna motioner till årsmötet fanns inte. 

 



§ 18 

Övrigt. 

En av medlemmarna, Sven-Åke Assarsson-Söderbjörk, lämnar sin plats i Föreningens styrelse. Sven-Åke har 

varit med från start, och har varit verksam i styrelsen som suppleant, sekreterare och vice ordförande. Uppgifter 

som han skött med bravur. 

Som bevis och erkänsla för det arbete han lagt ner för föreningen och T 38, överlämnade ordföranden 

torpedbåtsvapnets sköld. 

Sven-Åke replikerade med att tacka för en trivsam tid inom styrelsen och passade också på att tacka för 

uppvaktningen på sin 50-årsdag. 

Ordföranden, Jan Hagberg uppgav, att Veteranflottiljen utdelar hederstecken och diplom till dem vilka uträttat 

ett förtjänstfullt arbete i Veteranflottiljen. Därför satte han en stor ära i, att detta år kunna utdela tecknet till Per-

Inge "Pinge" Lindqvist och Hans "Hansa" Hansson. 

Var och en av de båda har på olika sätt bidragit till att T 38 kunnat bli det "levande" museifartyg som hon är 

idag.  

§ 19 

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

till restaurang Skeppsgossen för intagande av en måltid bestående av Pytt Bellman, med tillbehör, (ägg och 

rödbetor). 

Kvällen avslutades på ett mycket trevligt sätt med visning och guidning av ubåten Neptun i det nya ubåtsmuset. 

Fem glada, kunniga, och informativa ubåtsmän guidade T 38:s medlemmar runt i fartyget. Många frågor ställdes 

och alla var nöjda med svaren som erhölls.  

Arne Palm  Hans Westerholm               Sven-Åke Assarsson-Söderbjörk 

Sekreterare  Justeringsman  Justeringsman 

 


