
MOTORTORPEDBÅTEN T38 VÄNNER 

 

 

Protokoll 

fört vid årsmötet med Motortorpedbåten T 38 vänner, avhållet på Sjöofficersmässen i Karlskrona, torsdagen 

den 2 mars 2016, klockan 17.30.  

§ 1 

Mötets öppnande. 

Ordföranden, Jan Hagberg, öppnade det 17:e årsmötet och kunde hälsa 27 medlemmar välkomna.   

§ 2 

Val av mötesordförande och sekreterare. 

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

mötet valdes Arne Palm. 

Innan fortsatta förhandlingar hölls parentation för avlidna medlemmarna, Mats Lindeman, Johan Schreil, Stig 

Heden, Ingvar Thörnkrantz, Stefan Lilja och Claes Wallgren. 

Ett ljus tändes och en tyst minut hölls för att hedra de bortgångna. Ordföranden vände sig därefter till Stig 

Hedens hustru, som närvarade, och tackade för den donation som föreningen erhållit.  

§ 3 

Val av två justeringsmän. 

Till justeringsmän, att justera årsmötets protokoll, valdes Dick Nilsson och Fredrik Åkesson. 

§ 4 

Upprättande av röstlängd. 

Beslutades att anmälningslistan tillika närvarolistan, upprättades 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 2016, 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 294 



enskilda medlemmar varav fem (5) av dessa är hedersmedlemmar. Trettionio, (39) medlemmar har lämnat 

föreningen. Två har avlidit och sju medlemmar har själva önskat utträde. Trettio (30) har uteslutits på grund av 

obetalda medlemsavgifter efter två påminnelser. Trettiotre (33) nya medlemmar har tillkommit under 2016. 

Vid årsskiftet fanns 5 företagsmedlemmar. Inga nya företagsmedlemmar har tillkommit under året. 

Kassören omtalade, att han hoppats på att föreningen under året kommit upp till minst 300 medlemmar. 

Tyvärr blev det inte så. 

Föreningens resultat blev bättre än väntat. Detta, tack vare en generös donation från tidigare medlemmen Stig 

Heden samt bidrag från andra medlemmar. 

En förväntad skatterestitution på drivmedel har för verksamhetsåret inte erhållits. Om dessa pengar kommer 

föreningen tillgodo, ca 23 100 kronor, kommer årets vinst att uppgå till 20 933 kronor. Om föreningen går miste 

om dessa pengar, blir resultat och balansräkningen ca 10 000 kronor lägre. 

Den förväntade summan att erhålla vid skatterestitution har upptagits i budgeten som en fordran.  

§ 9 

Föredragning av revisionsberättelse. 

Revisionsberättelsen för föreningen T 38 vänner avseende räkenskapsåret 2016, föredrogs av valde revisorn, 

Fredrik Åkesson, 

§ 10 

Fastställande av balansräkning och disposition av överskott. 

Balansräkningen för 2016 presenterades av kassören. Årsmötet beslöt att fastställa styrelsens förslag, att 

överföra redovisat resultat, plus 20 933 kronor, till ny balansräkning.  

§ 11 

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beslutade enhälligt om ansvarsfrihet för föreningens styrelse för det gånga året 2016. 

§ 12 

Beslut om budget för innevarande år. 

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

företagsmedlemmar och företagskörningar. För verksamhetsåret 2017 är medlemsavgifterna från enskilda 

medlemmar beräknade till 58 000 kronor. Förhoppning finns att kunna få intäkter för 300 medlemmar eller 

flera. 

Nämndes att flera enskilda medlemmar tecknat sig för familjemedlemskap. För tillfället fem stycken. 

Fortsatta besparingar på kontorsmateriel och porto kan göras genom att använda elektroniska utskick till flera 

medlemmar i stället för med brev. 

Kassören uppgav att 41 000 kronor budgeterats för inköp av drivmedel utöver sedvanliga utgifter. 

Mötet beslutade fastställa den presenterade budgeten för verksamhetsåret 2017. 

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 enskild medlem, 2 000 kronor för företagsmedlem 

samt 500 kronor för familjemedlemskap, föreslås vara oförändrad för 2017. Familjemedlemskap innebär 

medlemskap för två vuxna och två barn under 18 år 

Årsmötets medlemmar delade styrelsens förslag, och antog förslaget. 



§ 14 

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter vars mandattid utgår. 

Valberedningen föreslog omval av ordinarie ledamöterna Arne Palm, Peter Fredriksson och Peter Stålbrand, för 

en tid av två år. 

Valberedningen föreslog omval av styrelsesuppleanten Thomas Chevrell, för en tid av två år. 

Mötet beslöt välja ovannämnda Arne Palm, Peter Fredriksson, Peter Stålbrand och Thomas 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 Hans-Åke Hansson Sven-Åke Assarsson-Söderbjörk och Björn Edarp, för en tid av 

ett år.  Mötet beslutade välja dessa. 

§ 17 

Eventuella motioner från medlemmarna. 

En motion hade inkommit till föreningen från medlem Jan-Olof Bring. Motionären hemställde: 

 - att årsmötet skulle ge styrelsen i uppdrag att arbeta för ett större samarbete med liknande föreningar i 

närregionen. 

- att ge styrelsen i uppdrag att arbeta för målet att etablera en gemensam klubblokal för flera föreningar såsom 

de angivna, (anges i motionen), där medlemmarna kunde "mingla" och dela intressen. 

- att styrelsen vid årsmötet 2018 redovisar hur de två ovan angivna punkterna framskridit. 

Ordföranden redogjorde för styrelsens uppfattning i den ingivna motionen. Han uppgav, att styrelsen bifaller 

förslaget om att arbeta för ett samarbete med liknande föreningar i närregionen. Frågan hade redan 

diskuterats vid ett gemensamt möte på Marinmuseum den 4 april 2016, där Varvshistoriska föreningen, HMS 

Västervik vänner, Ubåtsklubben Hajen, KA 2 Museiförening och Marinmuseum vänner deltagit.   

Beträffande den andra punkten i motionen, föreslår styrelsen att årsmötet avslår förslaget att arbeta för en 

gemensam klubblokal. Men man skall undersöka intresset hos andra marinhistoriskt intresserade föreningar 

om att mötas på Marinmuseum någon eller några gånger om året.  

Styrelsen föreslog årsmötet att besluta enligt motionens punkt 1 och 2 med ändrat innehåll, och kommer att 

redovisa resultatet vid årsmötet 2018. 

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag. 

§ 18 

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 Thomas Fagö och Björn Edarp. 

Thomas Fagö tilldelas diplom och hederstecken för sina insatser som fartygschef åren 1997 – 2010, och som 

utbildare av nya fartygschefer. Thomas har varit ledamot i styrelsen mellan åren 2000 – 2005. Han har också 

deltagit aktivt i föreningens planering av aktiviteter. Tyvärr kunde inte Thomas Fagö deltaga vid tillfället för 

ceremonin. 

Björn Edarp tilldelas diplom och hederstecken för sin aktiva roll av drift och underhåll på båten. ända sedan T 



38 kom till Karlskrona som museifartyg. Björn har varit medlem i föreningen sedan denna bildades och där 

innehaft olika funktioner i styrelsen. Bland annat har han varit valberedare mellan åren 2000 – 2003, suppleant 

2004 – 2015 samt åter valberedare 2016. 

Förre Kommendörkaptenen och bland annat fartygschefen på T 38, Christer Fredholm, tackade styrelsen för 

den uppvaktning han erhållit i samband med sin 90-åriga högtidsdag. Han omtalade också, att det i år var 61 år 

sedan han var fartygschef på T 38. Han nämnde också, att han även varit divisionschef för MTB-divisionen. 

§ 19 

Mötet avslutas. 

Ordföranden avslutade årsmötet och tackade de närvarande medlemmarna för deltagande. 

I år liksom tidigare år hade en föreläsare inbjudits till årsmötet. Ordföranden kunde därför presentera tidigare 

Kommendören av 1 graden, Nils-Ove Jansson, numera pensionerad sjöofficer, som skulle tala i ämnet, 

"Ubåtskränkningar under kalla kriget och i nutid". 

Av särskilda skäl och föreläsarens önskan hölls föredraget före såväl mat som årsmötet. 

Föreläsaren, som tidigare tjänstgjort på ett flertal motortorpedbåtar samt varit Fartygschef på T 56, har också 

ett förflutet på ÖB: underrättelse- och säkerhetskontor, och ställföreträdande chef för MUST, Militära 

underrättelse- och säkerhetstjänsten. 

På ett trevligt, intressant och stundtals spännande sätt, berättade föreläsaren om det kalla kriget.  U-båts 

incidenter, Ryska Marinens U 137 intrång på svenskt "hemligt" vatten samt mycket annat som kan förknippas 

med jakten på ubåtar. 

Efter föreläsningen inbjöds till frågestund. Många frågor ställdes av intresserade och vetgiriga lyssnare. 

Nils-Ove Jansson avtackades efter föredraget med välförtjänta applåder, erhållande av en T 38 keps och ett 

medlemskap i T 38 vänner förening. 

 

Arne Palm  Dick Nilsson          Fredrik Åkesson 

Sekreterare  Justeringsman  Justeringsman 


