Protokoll fört vid Krigsveteranernas på Åland r.f. vårmöte torsdagen den 21 mars 2019 kl
14.00 i Café Vreten i Mariehamn.
Närvarande: Styrelsens ordförande Ann-Gerd Steinby och viceordförande Sam Hohenthal
samt ledamöterna Peter Brunila, Birger Eriksson, Ola Gottberg, Harry Högblom, Tom
Luther, Jan-Peter Nikula, Bjarne Pettersson och Ulla Wikström samt 18 övriga
medlemmar.
1 §. Mötets öppnande
Ann-Gerd Steinby öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna. Namnen på de
under föregående år avlidna medlemmarna i föreningen läses upp och deras minne
hedras med en tyst minut.
Tor-Björn Carlsson, Yrsa Koroleﬀ, Gunnar Lindblom, Gunnar Sporre, Clas Olin, Hasse
Suominen, Nalle Ulfsson, Tove Löthman, Bjarne Jansson och Christina Hedman-Jaakkola
2 §. Notering av antalet deltagare
Noteras att antalet närvarande enligt namnlistan uppgår till 28. Listan biläggs protokollet.
Bilaga A-2§.
3 §. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Styrelsens ordförande Ann-Gerd Steinby väljs till ordförande för mötet och föreningens
sekreterare Bjarne Pettersson väljs att föra protokollet.
4 §. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare
Ingmar Härtull och Karin Lönnqvist väljs till protokolljusterare. Vid behov fungerar de som
rösträknare.
5 §. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
Föreningens ordinarie vårmöte hålls enligt stadgarna före utgången av mars månad.
Kallelse till ordinarie möte bör tillställas medlemmarna minst två veckor före mötet,
antingen per brev eller genom annonsering i en allmänt på Åland utbredd tidning.
Konstateras att kallelsen till mötet ingått i såväl tidningen Åland som Nya Åland inom
stadgeenlig tid varvid vårmötet konstateras vara stadgeenligt sammankallat och
beslutfört.
6 §. Verksamhetsberättelsen för år 2018
Ordföranden föredrar föreningens verksamhetsberättelse för år 2018.
Beslut: mötet godkänner verksamhetsberättelsen. Bilaga A-6§.
7 §. Bokslutet för år 2018. Revisorernas utlåtande
Bilagor: Rubricerade handlingar A-7§.
Kassören/ekonomen Ola Gottberg informerar. Ordföranden Ann-Gerd Steinby föredrar
revisionsberättelsen.
Beslut: Bokslutet godkänns och fastställs.
8 §. Beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga
Beslut: Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1.1.2018-31.12.2018.

9 §. Val av valberedningsgrupp
Beslut: Till medlemmar i beredningsgruppen för val av medlemmar till styrelsen samt för
val av revisorer/räkenskapsgranskare för verksamhetsåret 2019 väljs Ingmar Härtull, Karin
Lönnqvist och Birger Eriksson som är gruppens sammankallare.
10 §. Delgivningar
Ordföranden Ann-Gerd Steinby informerar om följande program:
- Filmförevisning 28 mars (Mannerheim del 2)
- Veterancafé 11 april (Kvinnor i krig)
- Nationella veterandagen den 27 april firas med uppvaktning vid Minnesstenen kl. 13.00
och med efterföljande fest i Stadshuset.
- De stupades dag den 19 maj firas med uppvaktning i Eckerö
- Den av styrelsen tillsatta resegruppen planerar för en medlemsresa inkommande
sommar till Mannerheimmuséet i Helsingfors och till Villnäs gård nordväst om Åbo.
11 §. Av medlemmarna väckta frågor och önskemål
Inga särskilda frågor eller önskemål framställs.
12 §. Övriga ärenden
För att vid ordinarie möte kunna ta upp till behandling och för beslut ett övrigt ärende bör
medlemmen tillställa styrelsen en skriftlig anhållan därom, för vårmötets vidkommande,
senast i februari (12 § stadgarna).
Inga övriga ärenden har framlagts.
13 §. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 15.00.
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