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Protokoll höstmöte i Föreningen M 20 
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Protokoll från ordinarie höstmöte i Föreningen M 20, 24 november 2022. 

Föreningen M 20:s höstmöte 2022 genomfördes i Drottning Victorias Örlogshems 

konferenslokaler. Kallelse, handlingar och förslag till beslut från styrelsen 

distribuerades via e-post till samtliga medlemmar den 26 oktober. 

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

Till mötesordförande valdes Anders Torelm och till mötessekreterare valdes Richard 

Låftman. 

2. Val av justeringsmän 

Till justeringsmän valdes Michael Berlin och C-G Wahlin 

3. Upprättande av röstlängd 
Höstmötet beslutade att mötets deltagarlista ska fungera som röstlängd. 30 

medlemmar deltog (se nedan). 

4. Fråga om mötets behöriga utlysande 

Kallelse gick ut i särskilt meddelande den 26 oktober. Föreningsmötet beslöt att anse 

sig behörigen kallat. 

5. Fastställande av föredragningslistan 
Föreningsmötet beslöt fastställa den tidigare utskickade föredragningslistan. 

6. Beslut om medlemsavgift 
Styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift, dvs 100 kr för ungdomar, 250 kr för 

stödjande och 500 kr för aktiva medlemmar godkändes med 30 röster för och ingen 

emot. 

7. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit från årsmötet och 

. eventuella motioner från medlemmar. 

Ordföranden gick igenom styrelsens förslag till ändring av Föreningens stadgar. 

Förslaget omfattar ändring av Föreningens ändamål och hur detta skall uppnås. 

Därutöver tydliggör förslaget att Föreningen är en ideell förening, medlemskap och 

uteslutning baseras på stödjande av Föreningens ändamål och följande av 
stadgarna. Styrelsen föreslår också att kallelse till årsmöte, hästmöte och eventuellt 



extra föreningsmöte ska ske genom anslag på Föreningens hemsida och via e-post, 
inte via brev, Vid upplösning av Föreningen föreslås att dess nettotillgångar även ska 
kunna erbjudas Sjöhistoriska museet. 
Tre ändringsförslag lades fram. Förslagen att komplettera ändamålsparagrafen med 
orden "därigenom" samt "marina" godkändes. Förslaget att ordet "skall" 
genomgående ersätts med ordet "ska" godkändes inte. 
Förslaget godkändes därefter i sin helhet med 30 röster för och ingen emot. 
Förslaget till stadgeändring skall föreläggas ordinarie årsmöte för ett andra 
godkännande innan det träder i kraft. 

Inga övriga ärenden eller motioner behandlades. 

Mötet avslutas 
Ordföranden och Styrelsen tackade de närvarande medlemmarna för visat intresse 
och avslutarde mötet. 

Stockholm 2022-11-26 
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Michael Berlin 

Röstlängd 
Anders Cottrell 
Anders Torelm 
Björn Marklen 
Björn Rydh 
C-G Wahlin 
Christer Engström 

Emil Oldenburg 
Eric Jannerfeldt 
Gunnar Dahllöf 
Göran Ringqvist 

Anders Torelm · 

C-G Wahlin 

Göran Sjöquist Olle Jansson 
Jan Saur Olof Svenfelt 
Johan A. Boström Oscar Wikander 

Jörgen Hammarstedt Richard Låftman 

Karl-Owe Svensson Stefan Nilsson 

Kjell-Åke Halmgren Stig Forking 

Krister Hansen Tomas Kilström 

Lars Petra Tommy Carlsson 
Malin Harström Åke Foghammar 
Michael Berlin Åke Grapengies 


