
 
 
 

Stockholm 2018-04-19 
  
Protokoll från årsmötet i Föreningen M 20 torsdagen den 19 april 2018 
klockan 18.00 på Nya Djurgårdsvarvet. 
  
Föreningens ordförande, Johan Boström, hälsade närvarande medlemmar 
välkomna. 

 
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Till mötesordförande valdes Johan Boström och till 
mötessekreterare valdes Anders Kierkegaard 
Till justeringsmän valdes Jan Cederlund och Eric Jannerfeldt 
 

2. Upprättande av röstlängd. 
Röstlängd upprättades. Totalt var 19 medlemmar närvarande. 
 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande 
Föreningsmötet beslöt att anse sig behörigen kallat. 
 

4. Fastställande av föredragningslistan 
Föreningsmötet beslöt fastställa föredragningslistan. 
 

5. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning. 
Claes Enquist föredrog verksamhetsberättelse och 
årsredovisningen. 
                               

6. Föredragning av revisionsberättelse 
Ulf Rahle föredrog revisionsberättelsen. 
 

7. Fastställande av årsredovisningen och dispositioner 
Föreningsmötet beslöt att fastställa årsredovisningen samt att 
balansera förlusten på 4.420 kronor i ny räkning. 

 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Föreningsmötet beslöt enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet. 



Styrelsen deltog ej i beslutet. 
 

9. Beslut om medlemsavgift 
Föreningsmötet beslöt att för tiden intill påföljande årsmöte 
fastställa medlemsavgiften till 200 kr per år för medlemmar med 
e-postadress samt till 300 kr per år för medlemmar utan e-
postadress. 
 

10. Val av ordförande och styrelseledamöter 
Föreningsmötet beslöt: 

att välja om Anders Kierkegaard, Per-Anders Emilson och Claes 
Enquist för en period om 1 år. 

 
Övriga styrelseledamöter Johan Boström, Åke Foghammar och 
Rickard Wallmark kvarstår under 1 år enligt beslut från 
föregående årsmöte. 

 
Styrelsen kommer för kommande verksamhetsår bestå av sex 
ledamöter. 

                               
11. Val av två revisorer 

Föreningsmötet beslöt utse Einar Blidberg och Ulf Rahle till 
revisorer. 
 

12. Val av två personer till valberedningen. 
Föreningsmötet beslöt utse Lennart Cagnell (sammankallande) 
och Anders Torelm till valberedning. 
 

13. Motion 
Ingen motion har inkommit till styrelsen. 
 

14. Ändring av stadgarna. 
Föreningsmötet beslöt att ändra stadgarnas paragraf 18, andra 
stycket enligt utskickat förslag. 
Ny lydelse: 
Vid upplösning av Föreningen skall dess nettotillgångar erbjudas 
Veteranflottiljen, och/eller till annat marinhistoriskt ändamål 
enligt beslut av styrelsen. 
 

15. Övriga frågor 
SMM har sagt upp M20’s kajavtal från 2019-04-30. 
M20 blir av med sin kajplats under sommarhalvåret fr o m 2019, 
det undanrycker förutsättningarna för Föreningen att driva fartyget 



under nuvarande former. Kostnad för en alternativ plats ligger runt 
50 000 – 100 000 kr vilket Föreningen inte mäktar. 
Olika scenarier diskuterades. 
Föreningsmötet beslöt att genomföra sommarens resa till Norge 
via Göta Kanal. 
Föreningsmötet beslöt också att kalla till ett tidigt höstmöte för att 
diskutera och besluta om M20’s framtid. 
 
Åke Foghammar föredrog innevarande års seglationsschema. 
 

16. Mötet avslutas. 
Ordföranden tackade närvarande medlemmarna för visat intresse 
och avslutade mötet. 

  
 
Kvällen avslutades med mingel.  
 
Vid protokollet 
 
 
____________________________ 
Anders Kierkegaard 
Mötessekreterare 
 
Justeras 
 
 
_______________ _______________ ______________ 
  
Johan Boström Jan Cederlund Eric Jannerfeldt 
Mötesordförande Justeringsman Justeringsman 
 
Röstlängd: 
 
Åke Foghammar Johan Boström Anders Kierkegaard  
Eric Jannerfeldt Magnus Faxén Valentin Hjertsson 
Anders Torelm Olof Svenfelt Jörgen Hammarstedt 
Krister Hansén jan Cederlund Göran Ringquist 
Lennart Cagnell Claes Enquist Rickard Wallmark  
Palle Trobrandt Lars Landström Ulf Rahle 
Stefan Elving 
  


