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Protokoll fört vid SSGFs årsmöte 2012 
 
Tid: Lördag den 17 mars 2012 kl. 10.15 - 11.00 
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§ 1 Mötets öppnande 
 
SSGFs ordförande Tord Påhlman hälsade de 31 närvarande medlemmarna välkomna till 
föreningens årsmöte. 
 
 
§ 2 Val av ordförande att leda förhandlingarna 
 
Till ordförande att leda mötesförhandlingarna valdes Jan Appelquist. 
 
 
§ 3 Val av sekreterare för mötets förhandlingar 
 
Till sekreterare för mötet valdes Marianne Thenór. 
 
 
§ 4 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets 

protokoll 
 
Till justeringsmän av protokollet valdes Barbro Nordlöf och Krister L:son Lagersvärd. 
 
 
§ 5 Fastställande av dagordning 
 
Föreslagen dagordning godkändes med tillägget att under punkten ”övriga frågor” diskutera 
Nyhetsbrevet. 
 
 
§ 6 Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 
 
Konstaterades att årsmötet aviserats i AnRopet nr 1/2012 där även förslag till dagordning fanns 
angiven. Enligt stadgarna skall kallelse till årsmöte ske senast fjorton dagar före möte. 
AnRopet nr 1/2012 distribuerades till Posten den 24 februari, således i god tid före årsmötet 
varför de närvarande ansåg mötet vara stadgeenligt utlyst. 
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§ 7 Föredragning av styrelsens årsredovisning 
 
Tord Påhlman föredrog årsredovisningen (bilaga 1) och informerade att årsredovisningen har 
funnits på SSGFs hemsida sedan några dagar. Årsmötet beslutade godkänna årsredovisningen 
och lägga den till handlingarna. 
 
 
§ 8 Föredragning av revisorernas berättelse 
 
Föreningens revisor Leif Gidlöf läste upp revisorernas berättelse (bilaga 2). Årsmötet beslutade 
att lägga den till handlingarna. 
 
 
§ 9 Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets överskott 7 081:99 läggs till före-
gående års balanserade vinstmedel kr 273 233:97 där summan kr 280 315:96 balanseras i ny 
räkning. 
 
Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag. 
 
 
§ 10 Fastställande av medlemsavgift och budget för nästa verksamhetsår 
 
Föreningens kassör Carl Szabad presenterade förslag till budget för 2013 (bilaga 3) med en 
oförändrad medlemsavgift om 120 kronor och 60 kronor för familjemedlem. 
 
Carl Szabad informerade om att AnRopet numera ges ut med fyra nummer per år istället för 
som tidigare fem nummer men att varje nummer innehåller fler sidor. Denna förändring medför 
en minskning av distributionskostnaderna utan att i nämnvärd utsträckning ge en höjning av 
tryckkostnaden. 
 
En medlem bad om information om den budgeterade siffran för medlemsavgifter, där budgeten 
för 2013 anger 180 000 kronor trots att resultatet för 2011 är 168 100 kronor. Carl Szabad 
besvarade frågan med att förhoppningen är att medlemsantalet skall öka och att SSGF valt att 
inte dra ned budgeten på medlemsavgifter. 
 
Årsmötet godkände föreslagen budget. 
 
 
§ 11 Behandling av förslag som inkommit till årsmötet 
 
Inga motioner eller förslag har inkommit till årsmötet. 
 
 
§ 12 Val av ordförande för föreningen 
 
Tord Påhlman omvaldes till föreningens ordförande på två år av ett enigt årsmöte. 
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§ 13 Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter 
 
Kristina Wennerlund Eriksson redogjorde för valberedningens förslag (bilaga 4). Kristina 
Wennerlund Eriksson förklarade också varför några ledamöter föreslås att väljas på ett år och 
andra på två år, vilket bl.a. beror på att detta år behövs ett par fyllnadsval och för att inte alla 
mandat skall utgå samtidigt så föreslår valberedningen denna gång denna uppdelning i mandat-
period. 
 
På förslag av valberedningen fastställdes antalet styrelseledamöter för kommande verksamhets-
år till tio plus ordförande utan suppleanter. 
 
Till ordinarie ledamöter valdes: 
 
Carl Szabad omval 2 år 
Chris Henning omval 2 år 
Ulf Berggren omval 2 år 
Olle Månsson nyval 1 år 
Marie Söderberg nyval 1 år 
Hannelie Hillertorp nyval 2 år 
Pär-Erik Nordin nyval 1 år 
Karin Borgkvist Ljung nyval 2 år 
 
Christer Arvas och Rosine Sandberg har båda ett år kvar på sina mandat. 
 
Samtliga val gjordes i enlighet med valberedningens förslag av ett enigt årsmöte. 
 
 
§ 14 Val av revisorer och revisorssuppleanter för kommande verksamhetsperiod 
 
Leif Gidlöf och Michael Lundholm omvaldes till revisorer för ett år. Mårten Hougström 
(omval) och Jan Appelquist (nyval) valdes till revisorssuppleanter för ett år. Samtliga 
revisorsval i enlighet med valberedningens förslag. 
 
 
§ 15 Fastställande av antal ledamöter i valberedning samt val av valberedning och 

sammankallande ledamot i denna 
 
Årsmötet beslutade att valberedningen skall bestå av tre ledamöter och valde Eva Löfman, 
Helena Nordbäck och Kristina Wennerlund Eriksson till ledamöter i valberedningen med 
Kristina Wennerlund Eriksson som sammankallande. 
 
 
§ 16 Övriga ärenden 
 
Nyhetsbrevet 
 
Tord Påhlman informerade om utgivningen av Nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet utkommer sista 
veckan i varje månad till skillnad från AnRopet som utkommer med fyra nummer per år. Tord 
Påhlman uppmanade de närvarande, om de inte redan är prenumeranter på Nyhetsbrevet, att 
anmäla sig på SSGFs hemsida eller sända ett e-postmeddelande till föreningen för att komma 
med på distributionslistan för Nyhetsbrevet. 
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SSGF arrangerar två kurser på Krigsarkivet under våren och dessa kurser har annonserats på 
vår hemsida och genom Nyhetsbrevet. Samma dag som det senaste numret av AnRopet kom ut 
var sista dag för anmälan till kurserna men kurserna vår då redan fulltecknade. Ulf Berggren 
som är ansvarig för kurserna informerade att SSGF planerar att hålla nya kurser på Krigs-
arkivet i höst. 
 
 
§ 17 Mötets avslutning 
 
Jan Appelquist tackade årsmötesdeltagarna för visad uppmärksamhet och förklarade årsmötet 
för 2012 avslutat. 
 
Marianne Ljunggren, Marianne Thenór och Jan Appelquist som samtliga avböjt omval 
avtackades med blommor och gåva. 
 
Dag som ovan 
 
 
 
………………………………………….. ………………………………………….. 
Marianne Thenór Jan Appelquist 
Mötessekreterare Mötesordförande 
 
 

Justeras 
 
 
 
………………………………………….. ………………………………………….. 
Barbro Nordlöf Krister L:son Lagersvärd 
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