Protokoll fört vid Krigsveteranernas på Åland r.f HÖSTMÖTE onsdagen den 7
november 2019 kl. 14.00 i Café Vreten i Folkhälsans hus i Mariehamn.
1 §. Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Ann-Gerd Steinby öppnar mötet och hälsar de närvarande
välkomna.
2 §. Notering av antalet deltagare
Ordföranden Ann-Gerd Steinby noterar att enligt närvarolistan uppgår antalet
närvarande personer till 21.
Bilaga A - § 2.
3 §. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Styrelsens ordförande Ann-Gerd Steinby väljs till ordförande och sekreteraren
Bjarne Pettersson väljs till sekreterare för mötet.
4 §. Val av två protokolljusterare
Anita Söderlund och Ralph Sjöholm väljs till protokolljusterare och tillika
rösträknare.
5 §. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
Föreningens ordinarie höstmöte hålls i oktober eller november. 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 (8 § i stadgarna).
Konstateras att kallelsen till mötet har införts i tidningen Åland och i Nya Åland den
23 oktober 2019, dvs. minst två veckor före mötet.
Beslut: Höstmötet konstateras vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
6 §. Verksamhetsplanen för år 2020
Ordföranden föredrar styrelsens förslag till verksamhetsplan för föreningen för år
2020.
Beslut: Mötet godkänner styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2020 utan
ändringar.
Bilaga: A - § 6.
7 §. Budgeten för år 2020
Föreningens ekonom Ola Gottberg föredrar styrelsens förslag till budget för år
2020 jämte motiveringar och redogör närmare för innehållet i detta. Förslaget
balanserar på 17 450 euro. Underskottet för året beräknas till 1 490 euro.
Beslut: Mötet godkänner styrelsens förslag till budget för föreningen för år 2020
utan ändringar.
Bilaga A - § 7.
8 §. Fastställande av medlemsavgiftens storlek för år 2020
Den nuvarande medlemsavgiften uppgår till 15 euro. Däri ingår kostnaden för
Veteranposten. Styrelsen föreslår ingen ändring.

Beslut: Mötet fastställer medlemsavgiften för år 2020 till 15 euro. Alla verkliga
krigsveteraner är befriade från att erlägga medlemsavgift.
9 §. Fastställande av styrelsemedlemmarnas antal år 2020
Till styrelsen hör den av årsmötet för ett år i sänder valda ordföranden och
viceordföranden samt minst fyra och högst tolv andra medlemmar som årsmötet
väljer för två år i sänder. Hälften av medlemmarna står årligen i tur att avgå. (13 § 2
mom. i stadgarna).
Beslut: Mötet fastställer antalet styrelsemedlemmar till totalt 10 för år 2020, dvs. till
en mindre i jämförelse med innevarande år.
10 §. Styrelsemedlemmarnas mötesarvoden, reseersättningar och
dagtraktamenten
Varken mötesarvode eller dagtraktamente har tidigare erlagts åt
styrelsemedlemmarna. Kostnaderna för resor till distrikts- och förbundsmöten i
riket har dock erlagts enligt de faktiska kostnaderna liksom för andra resor som
företas på styrelsens uppdrag. Härvid har Skatteförvaltningens beslut om skattefria
resekostnadsersättningar under respektive år tillämpats.
Beslut: Mötet beslutar att under år 2020 förfars på samma sätt som under
innevarande år.
11 §. Revisorernas arvoden
Revisorernas arvoden utgår enligt räkning.
12 §. Val av ordförande och viceordförande för år 2020
Till styrelsen hör den av årsmötet för ett år i sänder valda ordföranden och
viceordföranden (13 § 2 mom. i stadgarna). En valberedning under ledning av
styrelsemedlemmen Birger Eriksson har berett ärendet.
Beslut: Mötet beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag att återvälja
Ann-Gerd Steinby till ordförande för styrelsen för år 2020 samt Sam Hohenthal till
dess viceordförande för samma år.
13 §. Val av styrelsemedlemmar för dem som är i tur att avgå eller önskar
avgå
Valberedningen har berett ärendet. I tur att avgå vid årsskiftet 2019/2020 är; Peter
Brunila, Birger Eriksson, Stig-Olof Jokinen, Tom Luther och Bjarne Pettersson. Tom
Luther har undanbett sig återval.
Beslut: Mötet beslutar enhälligt i enlighet med valberedningens förslag att återvälja
Peter Brunila, Birger Eriksson, Stig-Olof Jokinen och Bjarne Pettersson för tiden
1.1.2020 - 31.12.2021.
14 §. Val av ordinarie revisorer jämte två ersättare för år 2020
Vid höstmötet väljs två ordinarie revisorer jämte två ersättare (11 § 9 punkten i
stadgarna).
Beslut: Till ordinarie revisorer för år 2020 återväljs Bo Limnell och Åke Öjst och till
deras ersättare Olof Bergroth och Marianne Manselin. Revisorerna fungerar också
som verksamhetsgranskare.

15 §. Val av de i förbundets och distriktets stadgar föreskrivna
representanterna till förbunds- respektive distriktsmöten samt föreningens
kandidat jämte personlig ersättare till distriktets styrelse
(11 § 10 punkten i stadgarna)
Beslut: Styrelsen befullmäktigas att utse ovannämnda representanter och
kandidater för föreningen.
16 §. Ärenden för kännedom
Ekonomen Ola Gottberg informerar om de lagstadgade förbättringar av
krigsveteranernas sociala förmåner som trätt i kraft från den 1 november 2019. Alla
krigsveteraner erhåller samma rättigheter som krigsinvalider vilket medför utökade
förmåner i fråga om hemtjänst och rehabilitering. Kommunerna har rätt att erhålla
medel från Statskontoret för de kostnader som uppstår.
Ordföranden Ann-Gerd Steinby informerar om föreningens kommande aktiviteter;
- Veterankafé i Café Vreten torsdagen den 14 november med temat
Motståndsrörelsen i Norden
- Filmförevisning torsdagen den 28 november i Café Vreten. Den 12:e Mannen,
Norsk film.
- Självstyrelsedagen den 6 december firas med uppvaktning vid Minnesstenen kl
13.00. Därefter samvaro med sång- och musikprogram, tal och traktering i
Stadshusets foajé.
- Julfesten äger rum den 11 januari 2020 kl. 18.00 i Restaurang Nautical Club.
- I början av augusti 2020 ordnar styrelsen en medlemsresa med buss till Hamina
Military Tattoo. I reseprogrammet ingår även besök i Mannerheimmuséet i
Helsingfors samt besök vid ryska kejsarens fiskestuga vid Langinkoski. På
hemvägen besöks Villnäs slott nordväst om Åbo. Anmälningar till resan inbegärs
inom november månad.
17 §. Övriga ärenden
Emedan inga andra ärenden föreligger för behandling förklarar ordföranden mötet
avslutat kl. 15.20.
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