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Förslag på dagordning samt beslutsunderlag 

 
Johan Mattsson  
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Förslag dagordning  
1. Mötets öppnande  

2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning  

3. Fastställande av röstlängd  

4. Fastställande av dagordning  

5. Val av ordförande för mötet  

6. Val av sekreterare för mötet  

7. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare  

8. Verksamhetsberättelse  

9. Ekonomisk berättelse  

10. Revisorernas berättelse  

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

12. Behandling av propositioner  

13. Behandling av motioner  

14. Fastställande av årsavgift till föreningen  

15. Fastställande av budget  

16. Fastställande av verksamhetsplan  

17. Ärenden som senast vid dagordningens fastställande förelagts mötet  

18. Val av styrelseordförande (1 år)  

19. Val av styrelseledamöter (2 år)  

20. Val av suppleanter för ordinarie styrelseledamöter (1 år)  

21. Val av en revisor (1 år)  

22. Val av en revisorsersättare (1 år)  

23. Val av valberedning (1 år)  

24. Övriga frågor  

26. Mötets avslutning  
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Bilagor  

5. Val av ordförande för mötet  

Styrelsen föreslår Jeanette Widén som ordförande  

 

8. Verksamhetsberättelse  

Styrelse  

Johan Mattsson   Ordförande  

Hans-Olov Johansson  Sekreterare  

Tommy Andersson   Kassör  

Eva Wennerström   Ledamot 

Mats Bergström   Ledamot  

Johan Wedin   Suppleant 

 

Medlemmar  

Förening har under verksamhetsåret 2019 haft 242 medlemmar, var av 188 betalande. 

Föreningen har under 2019 ökat medlemsantalet med 27 betalande medlemmar (16,7%).  

 

Kommentar: 

Majoriteten av de nya medlemmar som anslöt sig till VU gjorde det med gratismedlemskap i 2år. 

Dock kan inte SVF medlemsystem visa dessa som betalda medlemmar, detta ger siffror som 

inte stämmer med den faktiska verkligheten. I Jämförelsesiffrorna saknas antalet betalande 

medlemmar för 2017, detta för att SVF inte betalade ut föreningsstöd då VU först fick tillgång till 

bankkonton under hösten 2018. 

 

Historisk utveckling: 

2017  2018  2019 

Medlemmar    118  184  242 

Betalande   -   161  188 

% betalande    -  87,5%  77,6% 

 

Inre verksamhet  

Styrelsen har under 2019 haft 4 ordinarie styrelsemöten samt 1 konstituerande styrelsemöte. 

Föreningen deltog på kongressen med Johan Mattsson och Tommy Andersson. 1st 

samverkansmöte med Uppsala kommun om skötsel Veteranparken. 

 

Johan Mattson har varit under andra halva av 2019 varit kommenderad till SVF:s projektgrupp 

om strategisk kommunikation. 

 

Veteranlotsen informerade om sin verksamhet på SVF kamratstödsutbildning. 

 

Magnus Bastholm hoppade av sitt uppdrag pga sjukdom. 

 



Yttre verksamhet  

Föreningen under 2019 bedrivit 12 stycken månadsträffar i Uppsala, 11st frukostträffar på Grand 

Hotell Hörnan, samt 10st månadsträffar i Enköping, 1 picknik i Veteranparken där Eva och 

Stefan på Veteranmottagningen premierades. Föreningens årliga grillfest på Ärna slog rekord 

med ca 60 personer. 

 

Blodomloppet genomfördes med drygt 10 anmälda. 

 

Föreningen vart även inbjuden till julgransplundringen inne på LSS, samt medsponsorer till 

BBMC Nibbleträff. På FN-dagen deltog föreningen med fackeltåg i centrala Uppsala med 

kransnedläggning och ljuständning, föreningen fick besök av C LSS och Förvaltaren 

FMUndSäkC, samt Maria Appelblom fd chef för UN Standing Police Capacity. 

 

Föreningen rekryterade på KS01 återträff i Enköping, samt regementets dag. Även genomfört 

rekrytering på Torer Höks dag i norra Uppland.  

  

På Veterandagen blev ordföranden intervjuad av SR P4.  

 

Veteranlotsen har haft i snitt en lotsning varannan månad. 

 

 

Ekonomi  

Föreningens ekonomi är mkt god, föreningen har även haft externa kassaflöden i form av 

donationer till föreningen. Se Revisionsberättelse. 

 

Slutord  

Förening visar god vilja till expansion och till föregångsmanskap, föreningen har ett mycket gott 

rykte kring sig. Som exempelvis när Generalsekreteraren Boström besökte träffplatsen i Varberg 

pratades det mycket gott om vår förening.  

 

Föreningens 40+ aktiviteter under 2019 motsvarade drygt 20% av SVF totala antalet aktiviteter 

för 2019. Föreningen har även avancerat ifrån plats 10 till plats 9 på medlemsantal i förbundet. 

Och lite drygt 11% av alla registrerade militära veteraner i Uppland är medlemmar i föreningen.   



 

 

9–10 Ekonomisk berättelse & Revisorernas berättelse  

 

Se bilaga 

 

12. Behandling av propositioner  

Inga inkomna  

 

13. Behandling av motioner 

Inga inkomna  

 

14. Fastställande av årsavgift till föreningen  

- 

 

15. Fastställande av budget  

På grund av samhällsläget föreslår styrelsen anstånd till årsmötet 2021 

 

16. Fastställande av verksamhetsplan  

På grund av samhällsläget föreslår styrelsen anstånd till årsmötet 2021, dock att styrelsen får 

mandat att ta initiativ om läget ändras under hösten/vintern 2020 

 

 

17. Ärenden som senast vid dagordningens fastställande förelagts mötet  

Inga inkomna.  

 

18. Val av styrelseordförande  

Styrelsen föreslår nyval Stefan Engström 

 

  



19. Val av styrelseledamöter  

Styrelsen föreslår följande personer för nyval som ordinarie styrelsemedlemmar:  

Gun Andersson 

 

Och omval på följande: 

Tommy Andersson 

Hans-Olov Johansson  

 

20. Val av suppleanter för ordinarie styrelseledamöter  

Styrelsen omval Johan Wedin  

 

21. Val av en revisor  

Styrelsen föreslår omval Katarina Svensson  

 

22. Val av en revisorsersättare  

Styrelsen förslår nyval av Björn Wadelius 

 

23. Val av valberedning  

Styrelse får i uppdrag att rekrytera två personer under året.  

 

24. Övriga frågor  

Inga inkomna  

  


