KA2 Muldivision
Intressenter
2007- 10- 20

Föreningen genomförde lördagen 2007-10-13 sitt första årsmöte. 19 medlemmar deltog.
Årsmötet genomfördes enligt utsänd dagordning.
Valberedningens förslag på ordförande och ledamöter presenterades.
Fr. o .m. 2007-10-13 har interimsstyrelsen för KA2 Muldivision Intressenter lämnat över till
en av medlemmarna vald styrelse.
Styrelsen ska enl. § 5 ”Beslutande organ” i föreningens stadgan konstituerar sig själva.
Följande beslutades vid årsmötet 2007- 10- 13.

( Bifogas )

Föreningen får fr.o.m. 2007-10-12 disponera utrymmen i KA2 Kamratförenings lokal på
Skönstavik / Byggnad Saga.
Detta innebär att vi fr.o.m. 07-11-01 startar upp våra månadsträffar och studiegrupper.
Föreningens månadsträffar :
Alla medlemmar är välkomna till föreningslokalen på Skönstavik / Byggnad Saga.
klockan 1500 till 1900 första torsdagen varje månad.
Föreningens studiegrupper :
Tanken med föreningens studiegrupper är att skapa möjligheter för intresserade medlemmar
att aktivt deltaga i ett grupparbete som är av särskilt intresse.
Alla medlemmar är välkomna att deltaga i föreningens studiegrupper.
Studiegrupperna träffas normalt vid ordinarie månadsträffar men extra
gruppmöten kan också förekomma.
Är Du intresserad kontakta sammanhållande för respektive grupp.
Telefon till sammanhållande. Se tidigare utsänd medlemsförteckning.
( Bifogas )
Vidare så bifogas ett inbetalningskort för medlemsavgift 2007 / 2008.

( Bifogas )

Jan-Erik Holmberg
Ordförande i
KA2 Muldivision Intressenter
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Protokoll fört vid föreningens Årsmöte 2007- 10- 13.
Dag:
Tid:
Plats:
Närvarande:

Lördag den 13 Oktober 2007
13.00 ~
Trolle Filmsal
19 medlemmar

§1

Årsmötets öppnade.
Interimsstyrelsens ordförande Jan-Erik Holmberg förklarade mötet öppnat.

§2

Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för årsmötet.
Årsmötet valde följande :
Ordförande
: Jan-Erik Holmberg
Sekreterare
: Ulf Sejlert
Protokolljusterare : Peter Hydén
Protokolljusterare : Pär Kemgren

§3

Årsmötets behöriga utlysande.
Årsmötet beslutade att mötet var behörigt utlyst.

§4

Fastställande av dagordning.
Årsmötet beslutade att fastställa förslaget till dagordning.

§5

Styrelsens verksamhetsberättelse.
Ordförande redogjorde för verksamhetsberättelsen och årsmötet beslutade att
godkänna denna.

§6

Revisorernas berättelse samt beslut om styrelsens ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutade att ge interimsstyrelsen ansvarsfrihet.

§7

Fastställande av medlemsavgift för 2008.
Årsmötet beslutad att medlemsavgiften ska vara 200 Kr första verksamhetsåret
samt att inför nästa årsmöte stämma av föreningskassan och därefter besluta om
avgift för verksamhetsåret 2009.

§8

Föredragning av valberedningens förslag.
Ordförande presenterade valberedningens förslag som efter vissa justeringar
fastställdes ( se § 10 )

§9

Val av föreningens ordförande.
Jan-Erik Holmberg valdes enhälligt till föreningens ordförande för ett år.
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§ 10

Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
Ordinarie styrelseposter:
Styrelseledamot Ulf Sejlert
2 år
Styrelseledamot Gunnar Medemyr
2 år
Styrelseledamot Arne Pettersson
2 år / år 1 endast ett år
Styrelseledamot Lennart Avendal
2 år / år 1 endast ett år
Styrelse suppleanter:
Styrelsesuppleant Christer Antonsson
2 år
Styrelsesuppleant Leif Breidemar
2 år
Styrelsesuppleant Stig Olofsson
2 år

§ 11

Val av revisorer.
Revisor
Johan Melin
Revisor
Andreas Dennerhed
Revisorsuppleant Sven Karlsson

§ 12

Val av valberedning samt eventuella övriga val till funktionärer.
Erling Holmberg Sammankallande för valberedningen 2 år
Nils Jonasson
2 år/ år 1 endast ett år
Patric Eidstedt
2 år/ år 1 endast ett år

§ 13

Övriga frågor.
Stig Olofsson framförde via ombud följande förslag :
Föreningens äldsta medlem ska vara hedersmedlem och därigenom vara befriad
från att betala medlemsavgift.
Årsmötet beslutade enhälligt att genomföra Olofssons förslag.

§ 14

Årsmötets avslutande.
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

2 år / år 1 endast ett år
2 år / år 1 endast ett år
2 år

Efter mötet serverade föreningens klubbmästaren Ingvar Smedberg en enklare
förtäring i anslutning till möteslokalen.

Ordförande

Protokolljusterare

…………………..
Jan- Erik Holmberg

…………………
Peter Hydén

Vid protokollet

Protokolljusterare

…………………
Ulf Sejlert

…………………
Pär Kemgren
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Föreslagna studiegrupper:
 KA Minstationer i Milo Syd

Gruppens uppgift: Dokumentera och sammanställa uppgifter, bilder,
ritningar, minplaner och annat material på lämpligt media.
Sammanhållande : Lars Hidling och Stig Jönsson

 Muldivisionens fartyg och båtar

Gruppens uppgift: Sammanställa dokumentation över olika typer av
fartyg och båtar som använts inom KA Muldivision.
Sammanhållande : Christer Antonsson ( Olle Melin tillhandahåller ett digert material. )

 Maskinerieri på KA ftg. och båt.

Gruppens uppgift: Sammanställa dokumentation över maskineri och olika typer av
framdrivning som använts i KA fartyg och båtar.
Sammanhållande : Arne Pettersson och Jan-Erik Holmberg.

 KA Minor och Minsystem

Gruppens uppgift: Dokumentera och sammanställa uppgifter, bilder och annat
material digitalt samt lägga ut det på föreningens hemsida.
Sammanhållande : Arne Pettersson och Ulf Sejlert

 Byggnadsminnesmärke ? Minstation Östra Hästholmen

Gruppens uppgift: Samarbeta med Fastighetverket, Marinmuseum och Marinbasen.
Skapa förutsättningar för besök vid minstationen.
Sammanhållande :Ulf Sejlert och Gunnar Medemyr

 A-Slupen Djärv

Gruppens uppgift: Återuppta samarbetet med Marinmuséum så att föreningen genom att
bidra till A-Slupens vård kan få möjlighet att utnyttja den i föreningens intresse.
Sammanhållande : Olle Johansson

 KA2 Muldiv Örlogsbesök

Gruppens uppgift: Redigera, digitalisera videofilmer och fotografier.
Sammanhållande : Lennart Avendal

 ”Uppdrag granskning!

Gruppens uppgift: Söka nya fakta rörande U-137:s grundstötning samt U-båtsjakter
där enheter och personal ur KA2 Muldiv deltagit.
Sammanhållande : Rolf Carlsson och Gunnar Medemyr

 KA2 Muldiv (12:e. Kompaniet och dess historia. )

Gruppens uppgift: Dokumentera och sammanställa uppgifter, bilder, fotografier
och annat material på lämpligt media.
Sammanhållande : Lennart Berg

