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Protokoll från årsmöte i Föreningen M 20, 2022-04-21 . Mötet hölls i Drottning Viktorias
Örlogshem i Stockholm.

Närvarande:
23 medlemmar i Föreningens M 20 deltog i årsmötet. Se bilaga 1.
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Till ordförande för årsmötet valdes Föreningens ordförande Anders Torelm. Till sekreterare
valdes Richard Låftman.
2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Bengt Wallen och Oscar Wikander.
3. Upprättande av röstlängd
Mötesdeltagama beslutade att använda närvarolistan (se bilaga 1) som röstlängd.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelse till årsmötet gick ut i medlemsinfo den 10 februari samt i särskilt meddelande den
2 april. Mötet ansågs vara behörigen utlyst.
5. Fastställande av föredragningsllstan
Den i Föreningens stadgar fastställda och av styrelsen föreslagna föredragningslistan
fastställdes.

6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.
Verksamhetsberättelse: Föreningens verksamhetsberättelse gicks igenom och lades
därefter till handlingarna. Den har skickats ut till samtliga medlemmar och finns också att
läsa I sin helhet under Arkiv/Övriga dokument på Medlemssidorna på
www.minsveparen.se.

Arsredoyjsnjng: Föreningens intäkter under 2021

uppgick till 931 Tkr medan utgifterna
uppgick till 1717 Tkr. För att finansiera renoveringsprojektet startades en insamling under
namnet "Credo/Rädda M 20". Insamlingen gav 1063 Tkr vilket gjorde att resultatet för
2021 , efter extraordinära intäkter, uppgick till 260 Tkr. Föreningen har tillgångar på 917
Tkr, varav 815 Tkr i kassan . Föreningens fria egna kapital (balanserat kapital från 2021
plus årets resultat) uppgick till 428 Tkr. Bokslutet finns att läsa under Arkiv/Övriga
dokument på Medlemssidorna på

www.minsveparen,se.

7. Föredragning av revisionsberättelsen
Föreningen revisor Michael Berlin föredrog revisionsberättelsen . Han kunde konstatera att
räkenskaperna var i god ordning .
8. Fastställande av balansräkning och disposition av vinstmedel
Årsmötet beslutade att fastställa balansräkningen samt att balansera Föreningens fria
egna kapital på 428 Tkr i ny räkning .
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
10. Val av ordförande när mandattiden gått ut
Mötet konstaterade att sittande ordförande Anders Torelm , som valdes vid årsmötet 2021
för en period av 2 år och sitter ytterligare 1 år.
11. Val av övriga styrelseledamöter vars mandattid utgår
Valberedningens förslag :

Omval av Anne-Sofie Eriksson , Per-Anders Emilson och Tomas Kilström . Åke
Foghammar har avböjt omval.
Nyval av Tommy Carlsson .
Övriga ledamöter Göran Algernon, Richard Låftman och CG Wahlin valdes vid
årsmötet 2021 för en period av 2 år och sitter ytterligare 1 år.
Årsmötet beslutade att fastställa valberedningen förslag.
12. Val av två revisorer

Valberedningens förslag:
Revisorerna Michael Berlin och Svante Hagman föreslås till omval för en period av 1
år. Årsmötet beslutade att fastställa valberedningen förslag.
13. Val av valberedning bestående av två personer varav en är sammankallande
Styrelsens förslag :
Malin Harström föreslås till omval som sammankallande för en period om 1 år. Michael Zell
föreslås till omval som ledamot för en period om 1 år. Årsmötet beslutade att fastställa
styrelsens förslag .
14. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet och eventuella
motioner från medlemmar
En motion har inlämnats av CG Wahlin angående förändring av Föreningens stadgar.
Nuvarande stadgar säger: Föreningen skall bevara minsveparen M 20 som sjögående
museifartyg samt, på sätt som styrelsen från tid till annan bestämmer och i samverkan
med försvarsmakten , bidra till ett stärkt sjöförsvar.

Förslag till komplettering
-samt bidra till den örlogsmarina kulturhistorien genom att visa och kommunicera fartygets
roll I svenska flottan. Genom ett nära samarbete med ägaren Sjöhistoriska Museet verka
för att engagera och involvera intresserade för det långsiktiga bevarande av M 20.

Förslaget kan läsas i sin helhet under Arkiv/Övriga dokument på Medlemssidor på
www minsveparen se. Årsmötet beslutade att hänskjuta till styrelsen att utforma ett förslag
till nya och modernare verksamhetsstadgar att föreläggas Föreningens höstmöte 2022.
15. Övrigt
Åke Foghamma r har efter många år avgått i styrelsen . Under sin tid har Åke med stort
engagemang och kunskap deltagit i Föreningens och styrelsens arbete. Han har haft en
särskild kärlek och ansvar för fartyget M 20. Styrelsen har därför beslutat att tilldela Åke
Foghamma r den nyinstiftade utmärkelsen "M 20 Hedersbord". M 20 Hedersbord utgörs av
en mässingsplakett på en bit av M 20:s gamla bordläggning i Honduras mahogny. Mötet
biföll detta och tog upp en applåd för Åke.

Stockholm 2022-04-21
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Bilaga 1
Deltagare i Föreningen m 20:s årsmöte 2022-04-21
Anders Torelm
Anne Sofie Eriksson
Bengt Wallen
C-G Wahlin
Christer Eklöf
Christer Linden
Erik Jannerfeldt
Frank Wähmer
Göran Algernon
Göran Ringqvist
Gunnar Dahllöf
Lars Landström
Michael Berlin
Olle Jansson
Oscar Wikander
Palle Trobrandt
Per Säve
Richard Låftman
Sven Lundgren
Tomas Kilström
Tommy Carlsson
Ulf Birath
Victor Under

