Protokoll vid föreningsstämma
För
Nya Kamratföreningen 182:a kursen vid Kungl Krigsskolan, Karlberg
2014 09 27
Plats:
Tid:

Samlingslokal, grannelokal å Thess Physborg, Thess Hvita Lustslott
Ca:13.00 ephter minnesscermoniel och ephertanke å åminnelse av kera camrater

Närvarande: Enligt röstlängd

A.

I avsaknad av Ordförande MM, hälsade vice ordföranden, FA, välkommen samt
förklarade föreningsstämman för öppnad.

B.

Förklarades stämman behörigen utlyst.

C.

Valdes Lars Ekman och Lars Krönmark att justera dagens protokoll.
Uppropa av GA för röstlängd och upprättande. Enligt bilaga
Förelåg inga fullmakter.

D.

Förelåg vid mötet inget förslag till inval i Höga Rådet.

E.

Omval av Lars Krönmark och Rutger Rosén till föreningens revisorer.

F.

Föredrog Rolf Hjelte förvaltningsberättelse för de senaste fem åren.
Enligt bilaga.
•
•
•

G.

Föreligger en latent skatteskuld på ca 30 000:- , vilken hanteras och är
planerad, kommer inte ytterligare att påverka föreningens ekonomi
Föreningen har ca 1 500:- i årliga kostnader för webbaktivitet
Alla konton kommer att avslutas (Se bilaga)

Föredrog Rolf Hjelte föreningens balansräkning samt vinst- och förlusträkning
för de sista fem åren, och historia kring föreningens fonder.
• Sqattmestaren gör transaktionsredovisning årligen
• Ev. ränteintäkter kan förekomma
• Provision från adressregister till reseföretag har förekommit och kan
förekomma
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H.

Beslutades att godkänna revisorernas berättelse, med viss noteringar inför
beslut om föreningens fortlevnad.
Stämman ger revisorerna i uppdrag att genomföra en senare revision av
föreningen i samband eftersom beslut kunnat föreligga om föreningens
upphörande. Finner revisorerna att allt är i sin ordning och föreslår ansvarsfrihet
sänds revisionsberättelsen ut till alla medlemmar. Kan revisorerna inte ge
ansvarsfrihet kallas det till extrastämma.

I.

Beslutades ansvarsfrihet för Höga Rådet avseende redovisningsperioden.

J.

Redovisade Höga Rådet genom Sqattmestaren historik kring Jubileumsfond som
nu är avslutad

K.

Beslutades om budget och till den ansluten fond.
Godkände föreningsstämman Höga Rådets förslag att förening inte skall
avvecklas utan vara aktiv.
Beslutades att vissa medel skall kvarstå efter 40-års jubileum för framtida
administration av föreningen föreslogs ca 30 000—40.000: -, vilket beslutades.

L.

Beslutades i placeringsärende att föreningen inte skall äga eller förvalta fonder.

M.

Beslutades inte om ansvarsfrihet för styrelsen under redovisningsperioden.
Frågan bordlägges till revisorernas kommande slutliga revisionsberättelse.
Revisionsberättelse kommer att tillsändas var medlem. Medlem behöver inte
svara vilket är ett godkännande. Enbart gjord reservation till revisorerna
kommer att medföra ny kallelse till föreningsstämma

N.

Beslutades under medlemsavgifter att inga särskilda årliga avgifter (pung pina)
skall indrivas. Medlem stöttar med medel vid beslutad aktivitet.

O.

Beslutades att föreningen skall fortleva
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P.

Under övriga frågor:
-

N.

Förslag på delbetalning till kommande möten avslogs av stämman,
ersättning sker endast vid aktuellt tillfälle
Föreslogs att ”Stockholmare”, medlemmar skall öppna sina boenden så
att därmed hotellkostnader kan reduceras
Informerades om att boende kan ske fritt å Thess Hvita vid motsvarande
sammankomster
Föreslogs att aktiviteter bör förläggas till tider då Thess Hvita är mera
”tomt” och tillgängligt
Beslutades om återträff om 5 år
Noterades ett tack till Höga Rådets arbete
Föreslogs att HR skall utreda möjligheten till ett eget 182 QRZN
monument å Thess Hvita som komplement till nuvarande propeller

Förklarade Vice Ordförande, FA mötet för avslutat.

Thess Hvita Lustslott
2014 09 27
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Sekreterare / Thess GA
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