
Protokoll fört vid Fältartisternas digitala Förbundsstämma
Den 13e Mars 2022

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för Förbundsstämman
Till ordförande för stämman valdes Bosse Arvidsson och till sekreterare valdes 
Linda Andersson.

§ 2 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Till att justera dagens protokoll valdes med glädje Tomas Boström och Mia Nilö

§ 3 Fråga om stämman blivit behörigen kallad
Stämman beslutade att den blivit behörigen kallad.
Information om förbundsstämman har gått ut enligt stadgar.  Kallelse gick ut den
10e Januari, föredragningslista, valberedningens förslag, verksamhetsberättelse 
samt ekonomisk berättelse har lagts ut till medlemmarna två veckor innan 
förbundsstämma.

§ 4 Fråga om stämman är beslutsmässig samt fastställande av röstlängd
Stämman beslutade att den var beslutsmässig och 26 personer deltog.

§ 5 Fastställande av dagordning 
Stämman godkände dagordningen. Med tillägg av §19 Övriga frågor, samt §20 
mötet avslutat.

§ 6 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk berättelse, 
för verksamhetsår 2021.
Verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse från lades till handlingarna.

§ 7 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.
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§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkningar
Förbundsstämman beslöt att fastställa resultat-och balansräkningar.

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 10 Förslag som väckts av förbundsstyrelsen eller av medlem som ingår i 
förbundet
Inga förslag hade väckts.

§11 Fastställande av arvoden, ur såväl egna medel som statliga medel, till 
förbundsstyrelsen, att fördelas efter styrelsens beslut
Förbundsstämman beslutade att inga arvoden kommer att utgå under 2022.

§12 Fastställande av summarisk budget för förbundet att gälla till huvudsaklig 
efterrättelse under nästa verksamhetsår
Förbundsstämman antog styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret.

§13  Fastställande av avgift till förbundet för nästa verksamhetsår
Förbundsstämman godkände och fastställde styrelsens förslag om 200 kr 

§14              Val för tiden till och med ordinarie förbundsstämma under andra                   
kalenderåret efter valet av:

Ordförande i förbundet, väljes jämna årtal 
Maria Almlöv föreslås till ordförande på en period om 2 år (nyval)

Vice ordförande i förbundet, väljes udda årtal
Tomas Boström (sittande)

Förbundssekreterare, väljes udda årtal
Jenny Asterius- Person (sittande)

Förbundskassör, väljes jämna årtal
Mats Nordenborg föreslås till kassör på en period om 2 år (omval)
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2 ordinarie ledamöter, väljes udda årtal
            Rebecca  Meiselbach (sittande) 
            Birgitta Henriksson föreslås till ledamot på en period om 1 år (fyllnadsval 1 år)

2 ordinarie ledamöter, väljes jämna årtal
Linn Ramstierna föreslås till ledamot på en period om 2 år (nyval) 
Magnus Malmström föreslås till ledamot på en period om 2 år (nyval)

            2 ersättare, väljes udda år
     Maria Johansson Josephsson (sittande) 
     Daniel Sorange föreslås till ersättare om en period om 1 år (fyllnad/nyval )

2 ersättare, väljes jämna årtal
Niklas Thelin föreslås till ersättare på en period om 2 år (omval) 
Christoffer Olsson föreslås till ersättare på en period om 2 år (nyval)

§15 Val för tiden t.o.m nästa ordinarie förbundsstämma av två revisorer jämte 
två ersättare

Val av 2 ordinare Revisorer:
Mikke Johansson föreslås till revisor på en period om 1 år (omval)
Johan Wikström föreslås till revisor på en period om 1 år (omval)

Val av 2 ersättare:
Martin Ehntrop föreslås till ersättare på en period om 1 år (omval)
Pelle Hogbring föreslås till ersättare på en period om 1 år (omval)

§16 Eventuella kompletteringsval
Daniel Sorange föreslås till ersättare om en period om 1 år (fyllnad/nyval)

§17 Val för tiden till och med andra kalenderårets ordinarie förbundsstämma 
efter valet av 
a) ordförande i valberedningen, väljes jämna år
Linda Andersson ( sittande)
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b) 2 ordinarie ledamöter, väljes jämna år
Mats Hermansson (sittande)  Stefan Flink (sittande)
c) 2 Ordinarie ledamöter, väljes ojämna år
Marina Johansson (omval på en period av 2 år), Marcus Hultkrantz (omval på en
period av 2 år)

§18 Val för tiden t.o.m nästa ordinarie förbundsstämma av ombud jämte 
ersättare till riksstämman enligt bestämmelser i Svenska 
Försvarsutbildningsförbundets grundstadgar.
Ärendet hänsköts till förbundsstyrelsen för beslut.

§19 Övriga frågor
Inga övriga frågor

§20 Mötets avslutande
Mötesordföranden överlämnade klubban till Fältartisternas nya 
förbundsordföranden Maria Almlöv, som tackade presidiet och alla närvarande 
medlemmar för en väl genomförd stämma, samt förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet: Justeras:

Linda Andersson Bo Arvidsson

Justeras: Justeras:

Tomas Boström Mia Nilö
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