
MOTORTORPEDBÅTEN T38 VÄNNER 
 

 

 

Protokoll 

fört vid årsmötet med motortorpedbåten T 38 vänner, avhållet på Sjöofficersmässen i Karlskrona torsdagen 
den 22 mars 2018, klockan 18.00. 

§ 1 

Mötets öppnande. Parentation över avlidna medlemmar. 
Ordföranden, Jan Hagberg, hälsade 22 medlemmar välkomna till årsmötet på Sjöofficersmässen. Han hälsade 
speciellt kvällens föredragshållare, Hans Hedman, välkommen, och presenterade denne som tidigare Sjöofficer, 
Fartygschef, Varvschef och Ordförande för Varvhistoriska föreningen. 
Parentation hölls för avlidna medlemmarna Hans Lineskär och Evert Nilsson. Ett ljus tändes för dem och de 
hedrades men en tyst minut.   

§ 2 

Val av mötesordförande och sekreterare. 
Till Ordförande, att leda årsmötet, valdes Sven-Åke Assarsson-Söderbjörk och till sekreterare valdes Arne Palm.  

§ 3 

Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
Till justeringsmän, att justera årsmötets protokoll, valdes Dick Nilsson och Hans Westerholm. 

§ 4 

Upprättande av röstlängd (anmälningslista till mötet). 
Beslutades, att anmälningslistan, tillika närvarolistan, upprättades som röstlängd.  Bifogas årsmötesprotokollet. 

§ 5 

Fråga om mötets behöriga utlysande. 
Ordförande omtalade, att årsmötet utsatts i god tid, varför detta kunde anses vara behörigt utlyst. Inga 
avvikande meningar fanns om detta. 

§ 6 

Fastställande av föredragningslistan. 
Årsmötets föredragningslista presenterades. Beslöts att arbeta efter denna. 

§ 7 

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse. 
Föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året 2017, föredrogs av Kassören. Denna har tidigare 
presenterats i utskickad kallelse till årsmötet i slutet av februari månad. Verksamhetsberättelsen tillika med 
den ekonomiska berättelsen, fanns också att erhålla vid mötet. 

§ 8 

Föredragning av ekonomisk berättelse. 
Kassören föredrog den ekonomiska berättelsen. Han uppgav, att även denna tidigare sänts ut i samband med 
kallelsen till årsmötet. Den ekonomiska berättelsen delades också ut till medlemmarna vid årsmötet för 
genomläsning. 
Den ekonomiska berättelsen redovisade bland annat, att föreningen vid årsskiftet hade 265 enskilda 
medlemmar varav fem av dessa är hedersmedlemmar. Sju familjemedlemsskap har tecknats för totalt 22 



personer. Fyrtio enskilda medlemmar har lämnat föreningen. Tre har avlidit, en medlem har själv önskat 
utträda och 36 medlemmar har uteslutits på grund av obetalda medlemsavgifter efter tre påminnelser. Fjorton 
nya medlemmar har tillkommit. En företagsmedlem har lämnat oss. 
Föreningens resultat för 2017 blev bättre än väntat.  Detta, tack vare generösa bidrag från medlemmar samt 
ett företagskör. 
Årets resultat blev ett överskott på 10 959,21 kronor, med reservation för att kostnaden för förbrukat 
drivmedel är preliminärt.  

§ 9 

Föredragning av revisionsberättelse. 
Revisionsberättelsen för föreningen T 38 vänner avseende räkenskapsåret 2017 föredroga av sekreteraren Arne 
Palm. Enligt revisionsrapporten kunde konstateras, att räkenskaperna är korrekt utförda och vederbörligen 
verifierade. 

§ 10 

Fastställande av balansräkning och disposition av vinstmedel. 
Balansräkningen för 2017 presenterades av kassören. Årsmötet beslöt att fastställa styrelsens förslag att 
överföra redovisat resultat, plus 10 959,21 kronor, till ny balansräkning. 

§ 11 

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Årsmötet beslutade enhälligt om ansvarsfrihet för föreningens styrelse för det gångna året 2017. 

§ 12 

Beslut om budget för innevarande år. 
Förslag till budget presenterades av kassören. En sådan är alltid svår att göra. Lagd budget beror mycket på 
antalet betalande medlemmar, företagsmedlemmar, företagskörningar och förbrukning av drivmedel. För 
verksamhetsåret 2018 är medlemsavgifterna för enskilda medlemmar beräknade till 54 000 kronor. 
Årsmötet beslutade fastställa den presenterade budgeten för verksamhetsåret 2018. 
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, 2000 kronor för företagsmedlem 
samt 500 kronor för familjemedlemsskap, föreslås vara oförändrad för 2019. Familjemedlemsskap innebär 
medlemskap för två vuxna och två barn under 18 år. 
Årsmötets medlemmar delade styrelsens förslag, och antog förslaget. 

§ 14 

Val av Ordförande för kommande tvåårsperiod. 
Peter Stålbrand valdes enhälligt, efter förslag från Valberedningen, till Ordförande för en tid av två, (2), år 

§ 15 

Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter vars mandattid utgår. 
Valberedningen föreslog Jens Olof Lindh, (fyllnadsval för Peter Stålbrand ett år), Dick Nilsson och Calle Lindell 
till ordinarie ledamöterna för en tid av två år. 
Till suppleant för en tid av två år föreslogs Lars Nilsson. 
Samtliga nämnda valdes enhälligt av årsmötets medlemmar.  

 

 



§ 16 

Val två revisorer och en revisorsuppleant. 
Valberedningen föreslog omval av revisorerna Fredrik Åkesson och Jörgen Persson samt revisorsuppleanten 
Björn Lindmar, för en tid av ett år. Revisorerna och suppleant för dessa omvaldes enhälligt av årsmötet. 

§ 17 

Val av valberedning. 
Årsmötet föreslog omval av Hans-Åke Hansson och Björn Edarp, samt nyval av Jan Hagberg för en tid av ett år. 
Mötet beslutade välja dessa. 

§ 18 

Styrelsens förslag om stadgeändring. 
Enligt gällande stadgar skall styrelsen bestå av ordförande och fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter.  
Med suppleanter menas, att de är valda att ersätta de ordinarie ledamöter som är förhindrade att närvara vid 
möten. Sedan många år har styrelsen i praktiken betraktat suppleanterna som ordinarie och alltid kallat alla till 
styrelsemöten. 
Nackdelen är att suppleanterna inte har någon rösträtt och inte kan väljas till vice ordförande, sekreterare eller 
kassör. Styrelsen föreslår därför att stadgarnas § 10 ändras, så att suppleanterna i fortsättningen blir ordinarie 
ledamöter. 
Styrelsen består enl. § 10, av ordförande och sju ordinarie ledamöter. Statens Maritima Museer utser en 
representant som är adjungerad i styrelsen. 
Vid jämna kalenderår väljs ordförande och tre ledamöter för en period av två år. Vid udda kalenderår väljs fyra 
ledamöter för en tid av två år. Vid eventuellt fyllnadsval väljs den nya ledamoten för återstående mandattid 
enligt ursprungsvalet av ledamoten. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och fyra 
ledamöter samt utser firmatecknare. 
Detta innebär även att stadgarnas § 12 andra stycket och § 14 punkt 12 bör ändras enligt följande. 
Styrelsemöten. Styrelsen sammanträder snarast efter årsmöte samt när ordföranden finner det lämpligt eller 
då minst två styrelseledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. 
Ärenden på årsmötet. § 14 punkten 12. Val av övriga styrelseledamöter vars mandattid utgår. 
För kännedom. Beslut om stadgeändring är giltig då beslut fattats på två av varandra följande föreningsmöten, 
varav minst ett är årsmöte. 
Årsmötet beslutade om stadgeändring enligt styrelsens beslut. 

§ 19 

Eventuella motioner från medlemmarna. 
Inga motioner hade inkommit till styrelsen. 

§ 20 

Övriga frågor. 
Ordförande, Jan Hagberg uppgav, att Veteranflottiljen utdelar Hederstecken och diplom till dem vilka uträttat 
ett förtjänstfullt arbete i Veteranflottiljen. De som erhöll Hederstecken och diplom för sina insatser på T 38 
2017, var Sven-Åke Assarsson-Söderbjörk och Sten Blomgren. 
Sten-Åke Assarsson-Söderbjörk tilldelas Hederstecken och diplom för sina många år på T 38. Sven-Åke har varit 
V ordförande, sekreterare och aktiv som besättningsman på fartyget och har gjort stora och goda 
arbetsinsatser. 
Sten Blomgren tilldelas Hederstecken och diplom för sina insatser under många år som besättningsman 
ombord på T 38. 
Föregående år, 2017, tilldelades Veteranflottiljens hederstecken och diplom, Tomas Fagö. Denne kunde vid 
detta tillfälle inte närvara, varför det var med glädje Tomas Fagö infann sig detta år för att motta 
hederstecknet. 
Thomas erhöll hederstecknet med diplom för sina insatser som fartygschef under åren 1997 – 2010, och som 
utbildare av nya fartygschefer. Thomas har också varit ledamot i styrelsen mellan åren 2000-2005. Han har 
dessutom deltagit i föreningens planering av aktiviteter.  



Föreningens Kassör omtalade att Ordföranden Jan Hagberg bestämt sig för att sluta som ordförande i 
föreningen. Janne som han i dagligt tal kallas, har varit angagerad i T 38 sedan han första gången såg fartyget 
ligga på bädd vid Tekniska museet i Malmö 1993. Han var en av dem som såg till att fartyget kom till Karlskrona, 
dock inte utan visst besvär. 
Janne har suttit som föreningens ordförande i 14 år och som vice ordförande i 4 år. Kassören överlämnade 
under medlemmarnas varma applåder, MTB vapnets vapensköld och en påse med "godis" till Janne för hans 
insatser.   

§ 21 

Mötet avslutas. 
Ordföranden tackade medlemmarna för verksamhetsåret som gått, och inbjöd till den traditionella middagen, 
ärtor med fläsk, pannkakor, grädde med sylt i Sjöofficers- sällskapets vackra lokaler.  
I år liksom tidigare år hade en föreläsare inbjudits till årsmötet. Ordföranden kunde därför med glädje 
presentera tidigare Varvschefen för Kockums i Karlskrona, Hans Hedman, tillika ordförande för Varvhistoriska 
föreningen i Karlskrona, att tala om ämnet, varvshistoria. 
Under ett intressesant och spännande föredrag berättades det historia. Från byggnader på Lindholmen på 
Örlogsvarvet, bland annat Repslagarbanan, Wasaskjul och, Polhemsdockan, till Slaget vid Hogland under befäl 
av General-Amiralen Puke som bröts sig ut och loss från den ryska seglande hären. Om byggnation av de gamla 
regalskeppen, inhämtande av virke till dessa från ekar på Visingsö till dagens byggteknik av fartyg. Om 
Varvshistoriska museets framtida planer med mera. En mycket uppskattat historielektion från nutid till 1600-
tal. 
Hans Hedman tackades för det intressanta föredraget som fängslade medlemmarna. T 38 keps och en 
"gottepåse" överlämnades som tack för ett intressant fördrag och ett fyrfaldigt leve utbringades för 
föredragshållaren som denna dag fyllde år. 

  
Arne Palm  Dick Nilsson  Hans Westerholm 
Sekreterare  Justeringsman  Justeringsman 


