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C4 Command
Control

Communications
Computer

SOCIETY

Protokoll
fört vid årsmötet den 15 maj 2000

i C4-sällskapet

1. Mötets öppnande
 Sällskapets ordförande Per Lundgren hälsade de närvarande välkomna och

förklarade årsmötet öppnat.

2. Val av funktionärer för årsmötet
 Följande funktionärer valdes för årsmötet:
 Ordförande: Per Lundgren

 Sekreterare: Torbjörn Armandsson
 Justeringsmän: Douglas Derans

Bill Hagberg

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 1999/00
 Sekreteraren läste upp sällskapets verksamhetsberättelse 1999/00, vilken

godkändes och lades till handlingarna.
 Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 1999/00 presenterades av

kassören och godkändes.

6. Revisionsberättelse samt frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 Ingemar Widegren föredrog revisionsberättelsen. Den godkändes av årsmötet

och fördes till handlingarna.
 På förslag från revisorerna beslutade årsmötet att bevilja styrelsen full

ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 1999/00.
 Ordföranden tackade årsmötet å styrelsens vägnar för det visade förtroendet.
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7. Val av styrelse, revisorer och valberedning för 2000/2001
 Enligt valberedningens förslag valdes följande ledamöter till styrelsen för

verksamhetsåret 2000/2001:

 Ordförande: Per Lundgren (omval)
 Sekreterare: Torbjörn Armandsson (omval)

 Klubbmästare/kassör: Patrik Sturzenbecker (omval)

 Enligt valberedningens förslag valdes följande revisorer för verksamhetsåret
2000/2001:

 Ordinarie: Stig Ram (omval)

 Ordinarie: Bill Hagberg (nyval)
 Suppleant: Ingemar Widegren (omval)

 Till valberedning valdes:
Sune Ekfeldt (omval)

Ingvar Vänman (omval)

8. Inval av nya medlemmar
 Ordföranden meddelade att inträdesföredragen av Håkan Davidsson, Jan

Otterström och Fredrik Wiebe godkänts av styrelsen och föreslog därför att dessa
tre aspiranter skulle bli antagna som nya medlemmar i sällskapet.

 Årsmötet godkände förslaget.

9. Budget för 2000/2001 och fastställande av årsavgift för enskilda
medlemmar

 Kassören presenterade styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret 2000/2001.
Förslaget innebär en balanserad budget. Budgeten baseras på en oförändrad
medlemsavgift och middagsavgift.

 Årsmötet hade inget att invända mot den föreslagna budgeten.

 Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad, 150 kronor, för
enskilda medlemmar för verksamhetsåret 2000/2001.

10. Fråga angående hedersmedlemsstatus
Till förra årsmötet hade Frank Stage inlämnat en motion angående införande av
hedersmedlemsstatus i C4 sällskapet. Årsmötet 1998/99 gav styrelsen i uppgift
att till årsmötet 1999/2000 undersöka om detta var medlemmars önskan samt i så
fall utarbeta ett förslag till stadgeändring. Styrelsen har genom att lyssna med ett
flertal medlemmar funnit att stöd saknas för att införa hedersmedlemsstatus och
föreslår därför att motionen avslås.
Årsmötet beslutade med stor majoritet att så skulle ske, dvs motionen avslogs.

11. C4 medlemsstruktur och framtida rekrytering
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 Styrelsen har funnit att för att sällskapet skall fortleva och växa måste en ökad
rekrytering ske. De problemområden som finns idag är hög medelålder, en
minskad försvarsindustri innebärande en minskad rekryteringsbas samt att FM
genomgår en ominriktning mot RMA/DBA.

 Styrelsen fick årsmötets uppdrag att till nästa arbetsmöte i september ta fram ett
förslag till hur sällskapet skall öka nyrekryteringen. Ledord för detta förslag
skall bl a vara: Sänkt medelålder, ledningssystem inom hela totalförsvaret och
kunskapprodukter.

12. Övriga frågor
 Styrelsens förslag att lägga ned sällskapets hemsida accepterades inte av

årsmötet utan styrelsen fick i uppdrag att återkomma med förslag till hur
sällskapets hemsida skall få nytt liv. Bl a finns behov av att publicera material
som tidigare getts ut i pappersform.

 Höstens arbetsmöten är implanerade till onsdagarna den 20 september och den
29 november.

13. Mötets avslutande
 Ordföranden tackade samtliga för visat intresse och gjorda insatser under det

gångna verksamhetsåret samt framförde ett särskilt tack till våra stödjande
medlemsföretag.

 Ordförande förklarade årsmötet avslutat.

 Vid protokollet:

 Torbjörn Armandsson Per Lundgren

      sekreterare   ordförande

 Justeras:

 Douglas Derans Bill Hagberg


