2021-01-04

1

Årsmöte 2021 vid KA2 museiförening för rörligt kustartilleri
Medlem ____________________________________________ avger härmed sin röst.

Underskrift _______________________________________________________________

Ärende

Öppnande
Inget beslut fattas av årsmötet.
1. Val av ordförande för mötet.
Beslutar mötet att välja Tommy Erlandsson till stämmoordförande.
Om nej, fyll i annat förslag:

Kryssa i Ja eller Nej.
Inget kryss innebär
att du avstår från
att rösta.

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

4. Mötets behöriga utlysande.
Beslutar mötet att godkänna att mötet är behörigt utlyst.

Ja

Nej

5. Fastställande av dagordning.
Beslutar mötet att godkänna dagordningen enligt kallelsen?

Ja

Nej

Stämmoordförande: ____________________________________
2. Val av sekreterare för mötet.
Beslutar mötet att välja Lars Andersson till sekreterare.
Om nej, fyll i annat förslag:
Sekreterare: ____________________________________
3. Val av två protokolljusterare att tillsammans med ordförande justera
protokollet.
Beslutar mötet att välja Göran Karlsson och Bengt Olofsson till att justera
dagens protokoll och även vara rösträknare?
Om nej, fyll i andra förslag:
Justerare: ____________________________________________________

6. Verksamhetsberättelse och ekonomiredogörelse för det gångna
verksamhetsåret.
Enligt bilaga 1.
Inget beslut fattas av årsmötet .
7. Revisorernas berättelse.
Enligt bilaga 2.
Inget beslut fattas av årsmötet.
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8. Fastställande av resultat och balansräkningar.
Beslutar mötet att fastställa resultat och balansräkningar?

Ja

Nej

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslutar mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020?

Ja

Nej

11. Fastställande av medlemsavgift för 2022.
Styrelsen föreslår oförändrad avgift 100 kr.
Beslutar mötet att fastställa denna avgift?

Ja

Nej

12. Styrelsens verksamhetsplan jämte budget.
Enligt bilaga 3.
Beslutar mötet att fastställa verksamhetsplan jämte budget?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

10. Inkomna ärende och motioner.
Inga ärenden finns.

13. Val av fyra ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år
Beslutar mötet att välja ledamöter och suppleanter enligt förslag i bilaga 4.
Om nej, fyll i andra förslag:
Ledamöter: ____________________________________________________
______________________________________________________________

14. Val av ordförande för en tid av två år.
Beslutar mötet att välja Günter Villman till ordförande för två år?
Om nej, fyll i annat förslag:
Ordförande: ____________________________________
15. Val av en suppleant till styrelsen för en tid av två år.
Beslutar mötet att välja Henrik Ramner till suppleant för två år?
Om nej, fyll i annat förslag:
Suppleant: ____________________________________
16. Val av en auktoriserad revisor för en tid av ett år.
Styrelsen föreslår Anders Holgersson.
Beslutar mötet att välja Anders Holgersson till revisor för ett år?
Om nej, fyll i annat förslag:
Revisor: ____________________________________

2021-01-04

17. Val av en lekmannarevisor för en tid av ett år.
Styrelsen föreslår Magnus Rydh.
Beslutar mötet att välja Magnus Rydh till lekmannarevisor för ett år?
Om nej, fyll i annat förslag:
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Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Lekmannarevisor: ____________________________________
18. Val av en lekmannarevisorssuppleant för en tid av ett år.
Styrelsen föreslår Peter Glimvall.
Beslutar mötet att välja Peter Glimvall till lekmannarevisorssuppleant för ett
år?
Om nej, fyll i annat förslag:
Lekmannarevisorssuppleant: ________________________________
19. V
 al av valberedning, 3 ledamöter och sammankallande till denna för
en tid av ett år.
Styrelsen föreslår Reine Lindqvist, Henrik Jarlung och Göran Karlsson.
Beslutar mötet att välja ledamöter enligt ovan?
Om nej, fyll i annat förslag:
Ledamöter: __________________________________
_____________________________________________________
________________________________
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BILAGA 1.
KA2 Museiförening för rörligt kustartilleri

Verksamhetsberättelse för 2020

Styrelse och revisorer
Ordförande

Tommy Erlandsson

Vice ordförande

Bo Arnesson

Sekreterare

Lars Andersson

Kassör

Thomas Ohlsson

Styrelseledamot

Hans Willebrand

avliden 2020-12-10

Styrelseledamot

Hans Assarsson

Styrelseledamot

Bengt-Göran Fransson

Styrelsesuppleant

Lars Ågren

Styrelsesuppleant

Benny Larsson

Auktoriserad revisor

Anders Holgersson (Holgerssons revision AB)

Lekmannarevisor

Magnus Rydh

Valberedning
Reine Lindkvist (sammankallande)
Henrik Jarlung
Lennart Larsson
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Verksamhet

Museet har varit öppet för allmänheten under 10 veckor från den 22 juni till den 30 augusti.
Entréavgiften har varit 60 kr för vuxen och 30 kr för barn.
Antalet besökare har varit 8047, varav 5248 anläggningsbesökare och 2799 betalande
besökare, vilket är en ökning med knappt 20% av antalet betalande besökare.
Det har genomförts 13 guidade gruppvisningar samt två visningar för personal inom
försvarsmakten. Dessutom har guidade visningar genomförts för landshövdingen och
politiker från riksdagen.
Inventering och indatering av materielen i PRIMUS och det Digitala museet har fortskridit
även under detta år, även indatering av bilder/fotografier har genomförts. Vidare har det
publicerats artiklar om robot 08 och 15,2/M37 på det Digitala museet och arbete med fler
artiklar är under arbete.
Komplettering av 12/80-utställningen har genomförts med bland annat tidslinjalen för
förbandets framtagande, utveckling, nyttjande samt avveckling.
Till luftvärnsmaterielen har det tagits fram ytterligare informationsmateriel i form av bland
annat roll-ups som kommer att visas till 2021 års utställning. Den utställda materielens
exponering har förbättrats och materiel som tidigare varit i förråd har tagits fram för att
komplettera utställningen av luftvärn i kustartilleriet.
Rostlagning, målning och en del annan service har genomförts på ltgb 30 och lysraketpjäsen.
Det återstår en hel del arbete innan ltgb 30 är färdig.
Larm har installerats i lokalerna. Det är ett larm som är kopplat till larmcentral vilket innebär
att vi kommer att ha kontroll på om någon utomstående tar sig in i museet.
Den 12/80-pjäs, som vi har för uppvisning vid olika evenemang, började läcka olja vid en
elevationscylinder under 2019. Under året har packningar i båda cylindrarna bytts av
pjäsverkstaden på MarinB och pjäsen är nu fullt i ordning.
Arbetet med biblioteket har fortsatt under hela året och en sökfunktion med hjälp av en
pekskärm har utvecklats. Det återstår en del arbete men det bedöms vara slutfört till nästa
säsongs öppnande.

Ett visionsarbete tog sin början under senaste årsmötet. En grupp utsågs och den har arbetat
under året. Arbetsgruppen kommer att lämna sitt förslag till vision och färdplan framåt på
kommande årsmöte.
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Arbetet med att skapa förutsättningar för en tillbyggnad av museet har fortgått under året.
Eftersom föredragningen som genomfördes för SMTM 2019 inte gav önskat resultat har
riksdagsledamöter uppvaktats och informerats om våra önskemål. Föreningens förhoppning
är att de ska kunna påverka via det politiska spåret så att vi kan få medel till en tillbyggnad.
Med samma syfte har även landshövdingen informerats när han besökte museet.
Ideella arbetsdagar har genomförts, fyra under våren och tre under hösten. Arbetet har
bidragit till att utveckla museet och till att förbättra skicket på vår materiel.
Styrelsen har genomfört tolv protokollförda sammanträden. Viss styrelsesamordning har
därutöver skett via e-post och telefon.
Under verksamhetsåret har en tillsyningsman varit anställd.

Tommy Erlandsson

Bo Arnesson

Lars Andersson

Thomas Ohlsson

Bengt-Göran Fransson

Hans Assarsson

Lars Ågren
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BILAGA 2.

REVISORERNAS BERÄTTELSE

UTSÄNDS SENARE
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BILAGA 3.
Verksamhetsplan och budget för 2021
Styrelsemöte

2021-03-23

Styrelsemöte

2021-04-20

Styrelsemöte

2021-05-11

Styrelsemöte

2021-06-08

Styrelsemöte
Styrelsemöte

2021-09-07

Styrelsemöte

2021-10-05

Styrelsemöte

2021-11-02

Styrelsemöte

2021-11-30

Styrelsemöte

2021-12-14

Träffar på Nellys Café
Apr 06
Maj 04
Sep 07
Okt 05
Nov 02
Dec 07
Ideella arbetsdagar på Aspö
25/3
15/4
6/5
3/6
16/9
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30/9
21/10

Tilldelade medel

655 000

Budget 2021
Hyra inkl. larm

170 000

Arvode (inkl. tillsyningsman)

160 000

Lön museivärdar/Guidning

150 000

Revisorkostnader

88 000

Marknadsföring

15 000

Underhåll

20 000

Administration

15 000

Försäkringar

10 000

Bilersättning

10 000

Personalvård

17 000

Övrigt

10 000

Projektbidrag 2021
Utställningsutveckling

50 000

Allmänt under underhåll

90 000

Objektsbundet underhåll

65 000

Fortsatt utveckling PRIMUS/ Digitalt
museum samt bibliotek

50 000

Förevisningspaket 12/80

10 000
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BILAGA 4.

Val av ordinarie styrelseledamöter:
Günter Villman
nyval
Thomas Ohlsson
omval
Bengt-Göran Fransson
omval
Benny Larsson
nyval
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