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1. Mötets öppnande 

 Sällskapets ordförande Anders Johnson hälsade de närvarande välkomna och 
förklarade årsmötet öppnat. 

2. Val av funktionärer för årsmötet 
    Följande funktionärer valdes för årsmötet: 

 Ordförande:  Anders Johnson 

 Sekreterare:  Per-Arne Persson 

 Justeringsmän: Christina Aldrin 
(rösträknare)  Torbjörn Armandsson 

3. Frågan om mötets behöriga utlysande 
Deltagarna fann mötet behörigen utlyst. Inga motioner hade inkommit.  

4. Fastställande av dagordning 
Skattmästaren anmälde att en punkt på dagordningen om disposition om behållning från 
föregående år borde finnas.  
Beslöts att en ny punkt skulle infogas efter revisorerna berättelse. 

5. Redogörelse för verksamheten 2007 

 Sekreteraren kommenterade sällskapets utdelade verksamhetsberättelse 2007.  
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
 
Skattmästaren presenterade den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2007 och 
underströk att föreningen går back, en följd av ökande kostnader för restaurang och 
bortfall av sponsorer. Stipendium betalades ut även om stipendium inte utföll under 
kalanderåret. 

Redovisningen fastställdes och lades till handlingarna. 

6. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen föredrogs, godkändes och lades till handlingarna. 
Räkenskaperna var korrekta och väl förda. Revisorerna föreslår att  

1) styrelsen beviljas ansvarsfrihet  
2) årets resultat överförs i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag 
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7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 
2007.  
Ordföranden tackade årsmötet å styrelsens vägnar för det visade förtroendet. 

8. Beslut om disposition av årets resultat 

Skattmästaren redovisade behållningen.  

Årsmötet beslutade att årets resultat överförs i ny räkning. 

9. Val av styrelse 

 Enligt valberedningens förslag valdes följande ledamöter till styrelse för 
verksamhetsåret 2008: 

 Ordförande:  Anders Johnson  (omval) 

 Sekreterare:  Per-Arne Persson (omval) 

 Skattmästare/klubbmästare: Mats Persson  (nyval) 

Ordförande och skattmästare är firmatecknare var för sig eller i förening. 

10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

 Enligt valberedningens förslag valdes följande revisorer för verksamhetsåret 
2008: 

 Ordinarie:  Sten Sörenson (omval) 

 Ordinarie:  Bill Hagberg (omval) 

 Suppleant:  Stig Ram (omval) 

10. Val av valberedning 

 Till valberedning för verksamhetsåret 2008 valdes: 

  Tryggve Schreiber 

  Per G Nilsson 

11. Inval av nya medlemmar 

Till nya medlemmar invaldes Christina Aldrin och Ulrik Spak.  

12. Fastställande av årsavgift för enskilda medlemmar 

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för verksamhetsåret 2008-01-01 – 2008-
12-31 blir oförändrad SEK 150. 

 Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad 150 kronor för enskilda 
medlemmar för verksamhetsåret 2008. 

 Skattmästaren föredrog budgeten för verksamhetsåret 2008 men anmälde vissa 
ekonomiska osäkerheter som följd av 25-årsjubileum och C5-aktivitet. 
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14. Övriga frågor 
Styrelsen informerade om den årliga temadagen temadag som planeras äga rum vid 
SAAB Capability Centre (Järfälla) 04-02 kl 1400: Föredrag av företrädare för försvaret 
och politisk ledning för att åstadkomma en helhet av dagen. 
Kallelse beräknas sändas ut i början av mars. 
 
Jubileum: Sällskapet firar 25-års jubileum 25 maj, 
Avgångna o företrädare klubbmästare bildar en arbetsgrupp under ledning av ny 
klubbmästare. 
 
Sponsorer: Ett halvt arbetsmöte skall ägnas sponsorfrågan. Angeläget att för presumtiva 
sponsorer visa på C4 som ett forum för kontakter, att kanske försöka använda C4 portal 
som forum. 
Förslag: Tidigare webarbetsgrupp arbetar fram ett förslag på material att förelägga 
styrelsen, skall kunna medfölja brev i maj. Frågan ägnas utrymme under temadagen. 
 

 

Lars Ekerborn redovisade förslag angående åtgärder för att hedra minnet av Christopher 
Bengtsson, i första hand i form av minnesskrift. Christopher hade haft ambitionen att 
C4-sällskapet skulle ge något ifrån sig, och en gemnsamt framtagen minnesskrift skulle 
kunna vara lämplig. Alla uppmanades ta fram egna personliga erfarenheter som kan 
läggas ihop till en bild av Christopher, i första hand hans liv utanför C4. 
Alla uppmanas att tänka till 02-11, varefter styrelsen utser sammanhållande. Lars tar 
emot bidrag till sin eadress. 
 
Begravning sker i Uppenbarelsekyrkan i Hägersten 02-07. Lars Ekerborn skaffar minne 
från C4. 

15. Mötets avslutande 

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

 

Vid protokollet: 

 

 

 Per-Arne Persson Anders Johnson 

      sekreterare       ordförande 

 
 
 
 Justeras: 

 
              

 
 Christina Aldrin Torbjörn Armandsson 

 


