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Protokoll 

fört vid årsmöte i C
4
-sällskapet 

den 16 februari 2011 

 

1. Mötets öppnande 
 
Sällskapets ordförande Christina Aldrin hälsade de 26 (27) närvarande välkomna och 
förklarade årsmötet öppnat. 

2. Val av funktionärer för årsmötet 
 
Följande funktionärer valdes för årsmötet: 
 
Ordförande:  Christina Aldrin 
Sekreterare:  Per G Nilsson 
Justeringsmän:  Stig Ekestorm 
(och rösträknare) Håkan Davidsson 

3. Frågan om mötets behöriga utlysande 

Deltagarna fann mötet behörigen utlyst.  

4. Fastställande av dagordning för årsmötet 
 
Dagordningen godkändes.  

5. Redogörelse för verksamheten 2010 

Sekreteraren kommenterade sällskapets utdelade verksamhetsberättelse för år 2010. 

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
 

Skattmästaren presenterade den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2010 och 
förklarade bakgrunden till de relativt få inbetalda medlemsavgifterna för åren 2009 och 2010 
samt skälen till varför sällskapet inte äskat några medel från sponsorer. Något stipendium har 
inte utdelats under året. 

Redovisningen fastställdes och lades till handlingarna. 
 

6. Revisionsberättelse samt frågan om 
  styrelsens ansvarsfrihet 
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Malte Jönson läste upp revisionsberättelsen och kommenterade också att antalet inbetalda 
medlemsavgifter inte är i paritet med antalet registrerade medlemmar. 
 
Revisorerna förordade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2010 vilket årsmötet 
biföll.  
 
Skattmästaren redogjorde därefter för 2011 års budget. 
 

7. Förslag som styrelsen väckt eller som av medlem inlämnats till 
styrelsen senast den 15 december 

 

Endast ett förslag från styrelsen hade inkommit. Sekreteraren föredrog styrelsens förslag till 
stadgeändring avseende sista meningen i § 13 Utträde ur föreningen: 
 
Föredragen ändring, efter tilläggsförslag från Håkan Enquist, lyder: 
 
”Eventuellt avslutande av medlemskap tas vid ordinarie årsmöte efter styrelsens 
rekommendation och, om möjligt, efter medlemmens hörande.” 
 
Motivet för att införa texten ”om möjligt” är att det har visat sig svårt att hitta vissa 
medlemmar som har flyttat eller bytt e-postadress utan att meddela C4-sällskapet detta. 
 
Årsmötet biföll denna ändring. 
 
Sekreteraren påpekade att det krävs ytterligare ett konsekutivt möte där frågan om 
stadgeändringen tas upp, innan den träder i kraft. 

8. Val av styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2011 
 
Valberedningens sammankallande Anders Johnson föredrog valberedningens förslag,  
 
Årsmötet valde ledamöter enligt följande:  
 
Ordförande: Christina Aldrin (omval) 
Sekreterare: Per G Nilsson (omval) 
Skattmästare. Håkan Enquist (nyval) 
Klubbmästare: Jyrki Kujansuu (nyval) 
 
Valberedningen hade lyssnat till styrelsens synpunkter på arbetsbelastningen i styrelsen och 
funnit att stadgarna medger fler än tre ledamöter.  
 
Tackades avgående skattmästare Mats Persson för hans insatser för C4-sällskapet. 
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9. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 
 
Enligt valberedningens förslag valdes följande revisorer för verksamhetsåret 2011: 
 
Ordinarie: Bill Hagberg (omval) 
Ordinarie: Malte Jönson (omval) 
Suppleant: Lars Ekerborn (omval) 
 

10. Val av valberedning för verksamhetsåret 2011 
 
Till valberedning valdes: 
 

Anders Johnson (sammankallande) och Mats Persson.  

11. Inval av nya medlemmar 
 

På förslag från styrelsen upptogs följande aspiranter till medlemmar i C4-sällskapet: 
 
• Anders Ohlsson, IT-arkitekterna AB 

• Anders Olsson, JCSys 

• Björn Johansson, FOI 
• Ingvar Hellquist, Jaktpond AB  
• Mikael Krusenberg, Combitech AB  
• Stefan Westman, Jaktpond AB 
• Martin Castor, FOI  

12. Utträde ur föreningen 
Följande medlemmar har begärt utträde ur föreningen: 
 
• Göran Tode  
• Torbjörn Armandsson  
• Henrik Friman 
• Kent Andersson (har dock muntligen tagit tillbaka sin begäran under 2011) 

 
Styrelsen anser att utträde ur föreningen skall anmälas skriftligen och behandlas och 
dokumenteras på styrelsemöte. 

 

12. Fastställande av årsavgift för enskilda medlemmar 
 
Årsmötet beslutade att årsavgiften skall vara oförändrad 150 kronor för enskilda medlemmar 
för verksamhetsåret 2011. 
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13. Övriga frågor 
13.1  Seniormedlemmar 

 

Till seniormedlem i C4-sällskapet utsågs Mats Olofsson. 
 
13.2 Stipendiefonden 
 

Efter förslag från Håkan Enquist beslutade årsmötet att uppdra åt styrelsen att göra en översyn 
av stadgarna för stipendiefonden, bland annat för att studera möjligheten att andra 
utbildningsinstitutioner än Försvarshögskolan (tidigare Militärhögskolan) kan komma ifråga.  
 
14. Mötets avslutande 
 

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

 

 

 Per G Nilsson Christina Aldrin 

 Sekreterare        Ordförande 

 
Justeras: 
 
 

               
 
 Stig Ekestorm Håkan Davidsson 


