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1. Mötets öppnande 

 Sällskapets ordförande Jan Flodin hälsade de närvarande välkomna och 
förklarade årsmötet öppnat. 

 

2. Val av funktionärer för årsmötet 

 Följande funktionärer valdes för årsmötet: 

 Ordförande:  Jan Flodin  

 Sekreterare:  Håkan Davidsson 

 Justeringsmän: Lars Ekerborn 
   Sten Sörenson 

 

3. Frågan om mötets behöriga utlysande 

 Årsmötet godkände att mötet hade behörigen blivit utlyst. 

 

4. Fastställande av dagordning 

 Den av styrelsen föreslagna, och i kallelsen utsända, dagordningen godkändes. 

 

5. Redogörelse för verksamheten 2002/2003 

 Sekreteraren läste upp sällskapets verksamhetsberättelse 2002/2003, vilken 
godkändes och lades till handlingarna. 

 Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2002/2003 presenterades av 
kassören. Styrelsen föreslog att årets resultat överfördes i ny räkning. Årsmötet 
godkände den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret. 

 

6. Revisionsberättelse samt frågan om styrelsens ansvarsfrihet 

 Bill Hagberg föredrog revisionsberättelsen. Den godkändes av årsmötet och 
fördes till handlingarna. 

 Årets resultat föreslogs disponeras enligt styrelsens förslag. 

 På förslag från revisorerna beslutade årsmötet att bevilja styrelsen full 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2002/2003. Årsmötet beslutade att 
tillstyrka styrelsens förslag till disposition av årets resultat. 
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 Ordföranden tackade årsmötet å styrelsens vägnar för det visade förtroendet. 

 

7. Val av styrelse, revisorer och valberedning för 2003/2004 

 Enligt valberedningens förslag valdes följande ledamöter till styrelsen för 
verksamhetsåret 2003/2004: 

 Ordförande: Jan Flodin (omval) 

 Sekreterare: Håkan Davidsson (omval) 

 Klubbmästare/kassör: Per-Göran Nilsson (nyval) 

 Enligt valberedningens förslag valdes följande revisorer för verksamhetsåret 
2003/2004: 

 Ordinarie: Sten Sörenson (nyval) 

 Ordinarie: Bill Hagberg (omval) 

 Suppleant: Stig Ram (nyval) 

 Till valberedning valdes: 

  Patrik Sturzenbecker (nyval) 

  Per Lundgren (nyval) 

 Ordföranden tackade avgående klubbmästaren för ett mycket väl utfört arbete 
och tackade även den avgående valberedningen. 

 

8. Inval av nya medlemmar 

 Ordföranden meddelade att inträdesföredragen av Sten Kvamme, Peter 
Gabrielsson, Niklas Forslund, Per Holmer och Christer Lindstedt godkänts av 
styrelsen och föreslog därför att dessa fem aspiranter skulle bli antagna som nya 
medlemmar i sällskapet. 

 Årsmötet godkände förslaget. 

 

9. Budget för 2003/2004 och fastställande av årsavgift för enskilda 
medlemmar 

 Stipendiet föreslås öka till 8000 kr. 

Årsmötet hade inget att invända mot den av styrelsen föreslagna budgeten. 

 Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad 150 kronor för enskilda 
medlemmar för verksamhetsåret 2003/2004. 

 

10. Motioner till årsmötet 

Inga motioner har inkommit till styrelsen inför årsmötet. 

 

11. Övriga frågor 
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Sten Sörenson kommer nästa år att motionera om att alla medlemmar måste höra 
av sig åtminstone en gång per år för att medlemsskapet skall kvarstå. 

Gert Stangenberg har kontaktat Jan Flodin och skickar en hälsning till alla 
kamrater i C4-sällskapet. Han meddelar också att hans samlade dokumentation 
om Stril50 och Stril60-systemen kommer att överföras till en särskild akt i 
Krigsarkivet. 

Patrik bad samtliga medlemmar att skicka adressändringar till sekreteraren. 

 

13. Mötets avslutande 

 Ordföranden tackade samtliga för visat intresse och gjorda insatser under det 
gångna verksamhetsåret. 

 Ordförande förklarade årsmötet avslutat. 
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 Håkan Davidsson Jan Flodin  

      sekreterare       ordförande 
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