
MOTORTORPEDBÅTEN T38 VÄNNER 

Protokoll 

fört vid årsmötet med Motortorpedbåten T38 vänner, avhållet på Marinmuseet i Karlskrona, onsdagen 

den 16 mars 2016, klockan 18.00.  

   § 1 

Mötets öppnande. 

Ordföranden, Jan Hagberg, öppnade det 16:e årsmötet och kunde hälsa 23 medlemmar välkomna. En av dessa 

var hedersmedlemmen Christer Fredholm, i år 90 år gammal.  

   § 2 

Val av mötesordförande och sekreterare. 

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

mötet valdes Arne Palm. 

   § 3 

Val av två justeringsmän. 

Till justeringsmän, att justera årsmötets protokoll, valdes Peter Stålbrand och Lars-Erik Steinbach. 

   § 4 

Upprättande av röstlängd. 

Beslutades att anmälningslistan tillika närvarolistan, upprättades som röstlängd.  

   § 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 2015, 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 bland annat, att föreningen vid årsskiftet hade 295 

medlemmar. Fem (5) av dessa är hedersmedlemmar. Femtio (50) medlemmar har lämnat föreningen. Av dessa 

har 7 medlemmar själva önskat utträda. En medlem har under året avlidit och 42 har uteslutits på grund av 

obetalda medlemsavgifter. Trettiosex (36) nya medlemmar har tillkommit. Vid årsskiftet fanns 5 

företagsmedlemmar. Två har tillkommit, men tyvärr, 3 har lämnat.  

En förväntad skatterestitution på drivmedel har under verksamhetsåret inte erhållits. Företagskörningarna har 

varit få, varför årets resultat hamnat på minus.  

Föreningens resultat blev, – 3 495,55 kronor. Trots detta är ekonomin fortsatt stabil.  

   § 9 

Föredragning av revisionsberättelse. 

Revisionsberättelsen för föreningen T 38 vänner avseende räkenskapsåret 2015, föredrogs av föreningens 

sekreterare. Föreningens revisorer kunde inte vid detta tillfälle närvara. 



   §10 

Fastställande av balansräkning och disposition av överskott. 

Balansräkningen för 2015 presenterades av kassören. Årsmötet beslöt att fastställa styrelsens förslag, att överföra 

redovisat resultat, minus 3 495,55, till ny balansräkning.  

   § 11 

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för föreningens styrelse för det gånga året 2015. 

   § 12 

Beslut om budget för innevarande år. 

Förslag till budget för 2016 presenterades 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 2016. 

   § 13 

Beslut om medlemsavgifter kommande verksamhetsår. 

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

föreslås vara oförändrad för 2017. Familjemedlemskap införs från och med 2017. Femhundra (500) kronor/år för 

två vuxna och två barn under 18 år. Regler för familjemedlemskap kommer att utformas av styrelsen. 

Årsmötets medlemmar delade styrelsens förslag, och antog förslaget. 

   § 14 

Val av ordföranden för kommande tvåårsperiod. 

Valberedningen föreslog omval av nuvarande ordföranden Jan Hagberg för en tid av två år. 

Mötet beslöt att välja Jan Hagberg. 

   § 15 

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter vars mandattid utgår. 

Valberedningen föreslog omval av ordinarie ledamöterna Lars Nilsson och Calle Lindell, för en tid av två år. 

Valberedningen föreslog Dick Nilsson, tidigare sammankallande i valberedningen, till suppleant i styrelsen efter 

avgående Björn Edarp som avsagt sig omval. 

Mötet beslöt välja ovannämnda Lars Nilsson, Calle Lindell och Dick Nilsson.  

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

   § 17 

Val av valberedning. 

Årsmötet föreslog omval av Hans-Åke Hansson och Sven-Åke Assarsson-Söderbjörk, för en tid av ett år. Som 

ersättare för avgående Dick Nilsson föreslogs för samma tid Björn Edarp. Mötet beslutade välja dessa. 

   § 18 

Eventuella motioner från medlemmarna. 

Några inkomna motioner till årsmötet fanns inte. 

   § 19 

Övrigt. 

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

ett förtjänstfullt arbete i Veteranflottiljen. De som erhöll tecken och diplom för sina insatser på T 38 detta år, var 

Arne Palm, sekreterare i föreningen, och Hans Westerholm, kunnig och entusiastisk däckmatros.  

Ordföranden redogjorde för en eventuell "långresa" med T 38 till Ronneby. Avsikt var, att på Nostalgia i 



Ronneby Brunnspark den 4 juni, för äldre bilar och motorintresserade, också "saluföra" T 38 genom visning av 

film, torpedbåtsmotor i genomskärning och ev. visning av en torped samt utdelning av information om fartyget. 

Detta i avsikt att värva nya medlemmar. Möjlighet skall också finnas, att kunna visa fartyget som skall vara 

förtöjt i Ronneby hamn.  Medlemmar skall ges möjlighet, att mot betalning kunna medfölja fartyget från 

Karlskrona till Ronneby eller tillbaka.  

Omtalades också att T 38 med besättning kommer att närvara vid den återkommande Marindagen den 13 augusti 

2016, som avhålls samtidigt med vår egen medlemsdag. 

En guidad visning ombord på T 38 kommer att genomföras den 18 juni och den 16 juli innevarande år. Fartyget 

kommer då att ligga vid sin förtöjningsplats vid Marinmuseum. 

På ställd fråga, om varför det varit så få företagskörningar under verksamhetsåret, uppgav såväl ordföranden som 

kassören bland annat, att detta var helt avhängigt på, att inköp av drivmedel var dyrt, restitution av skatt inte 

erhållits, och att intresset från företagen inte varit stort. 

Annan fråga som ställdes var, om det varit någon förtjänst att medverka vid tidigare Östersjöfestival. Kassören 

uppgav att sådan resa inte genererat något större tillskott till ekonomin.  

Kassören hoppade att vi skall kunna komma upp i ett antal av 300 medlemmar samt att också flera företag kunde 

vara intresserade av ett medlemskap.    

   § 20 

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 att Kommendören och Chefen för Marinbasen, Erik 

Andersson, berättade om Marinen och sin egen Myndighet, Marinbasen, idag och imorgon. Ett mycket intressant 

föredrag som genererade många frågor från ett nyfiket auditorium.  Han avtackades av Jan Hagberg och erhöll, 

förutom välförtjänta applåder också en T 38 keps. 

 

Arne Palm  Peter Stålbrand   Lars-Erik Stinbach 

Sekreterare  Justeringsman  Justeringsman 

 

 

 


