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Hejsan Gotlands-veteran 

Fredsbaskrarna Gotland kallar till årsmöte som äger rum torsdagen den 20 februari klockan 
18.30 på Soldathemmet, Klinttorget. Ev. motioner skall vara styrelsen tillhanda 7/2 via e-post 
till sek. Peter Enström, enstrom@telia.com. Vi bifogar årsmöteshandlingar. Budget och 
revisionsrapport kommer att redovisas på årsmötet. 

Program årsmötet 2020 

Välkommen på årsmöte 20 februari klockan 18.30 på Soldathemmet, Klinttorget.  
 
David håller Soldathemmets shop öppen från 18.00. Dessutom får vi 10% rabatt. Bara en sån 
sak. Du hittar kläder, klockor, verktyg, ficklampor, kängor och många andra bra att ha saker.  
 
.  
18.30 Årsmötesförhandlingar 
18.50 MariAnne Boström Generalsekreterare för SVF 
19.30 Stina Lindholm, skulpturfabriken och Pernilla Johansson Stadsträdgårdsmästare     
redogör för hur det är tänkt med vår minnesplats 
 
Passa på att lyssna på SVF Generalsekreterare MariAnn Boström som kommer att berätta 
om sig själv och förbundets arbete framåt 
 
Stina från skulpturfabriken presenterar sitt förslag om vad som skall pryda vår 
heders/minnesplats. Även stadsträdgårdsmästaren Pernilla Johansson kommer att vara med 
för att svara på eventuella frågor. 
 
Det kommer inte att finnas några utskrifter på plats under årsmötet så ta med dessa du får 
här, dessa kommer även att visas på skärmen på soldathemmet. 

 
 
 

Vi bjuder på gofika. Ingen föranmälan behövs varmt välkomna 
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Aktiviteter 2020 

20/2 18.30 Årsmöte Soldathemmet 

17/4 18.30 Krigsfotografen Hady Kareka kommer och berättar om hans jobb, som 
krigsfotograf. Han kommer också att visa lite utvalda bilder. 

29/5 Veterandagen firar vi i Stockholm, föreningen står för rese och hotellkostnad. 
Preliminärt åker vi upp den 28/5 på kvällen och hem den 29/5 på kvällen. Håll utkik på 
facebook och hemsidan. Det kommer även information via e-post. 

6/6 nationaldagen firas på försvarsmuseum i Tingstäde, eller på annan plats. 

12/9 Veterangolftävlingen genomförs på Haninge Strands GK 

1/10 18.30 Medlemsaktivitet på Soldathemmet, inget spikat kom gärna med förslag. 

 

Värva gärna nya medlemmar. Köp gärna gula bandet så stöttar du en veteran som behöver 
din hjälp. Du hittar allt på hemsidan www.sverigesveteranforbund.se/fredsbaskrarna-gotland 

Kom gärna med förslag, tips och önskemål. Vi tar gärna emot detta på enklaste sätt. 

Vi är nu nära att få till stånd en minnessten/minnesplatsen. Har du några bra kontakter som 
kan hjälpa till med finansieringen av projektet, det skulle underlätta oerhört mycket 

 

Nu hoppas vi på ett gott 2020. Varmt välkommen med dina synpunkter, tips och förslag. 

 

 

 

Hälsar Styrelsen Fredsbaskrarna Gotland 
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Förslag till dagordning årsmöte för 
Fredsbaskrarna Gotland 2020-02-20 

 
§ 1          Mötets öppnande 
 
§ 2          Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 
§ 3          Fråga om mötets behöriga kallande 
 
§ 4          Fastställande av dagordning 
 
§ 5          Val av två personer att, jämte ordförande, justera årsmötesprotokollet,  
               tillika rösträknare       
 
§ 6         Verksamhetsberättelse 2019 
 
§ 7         Ekonomi/Kassaredogörelse 
 
§ 8         Revisionsberättelse 
 
§ 9         Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 
 
§ 10       Val av styrelse, revisorer och valberedning 

• Ordförande på 1år 
• Två ledamöter på 2 år (avgående) 
• Fyllnadsval för Henrik Hagström (ute på mission) 1 år 
• Två revisorer på 1 år (avgående) 
• En revisorssuppleant på 1 år (avgående) 
• Tre ledamöter till valberedningen på 1 år (avgående) 

 
§ 11        Inkomna motioner samt eventuella motioner till förbundets årsmöte 
 
§ 12        Styrelsens förslag till verksamhetsplan samt budget för 2020 
 
§ 13        Fastställande av årsavgiften 
 
§ 14        Övriga frågor 
 
§ 15        Årsmötets avslutande 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019  
Fredsbaskrarna Gotland 

 
          

Styrelsen för Fredsbaskrarna Gotlands verksamhetsberättelse för 2019 
 
Styrelsen har haft följande sammansättning 
Ordförande: Joakim Martell 
Ledamöter: (vice ordförande) Peter Enström (sek.) Lena Fridman(kassör), Kurt Grönhagen, 
Henrik Hagström, Elin Sandgren 
              
Övr funktionärer:  Bengt Björkander och Kjell Thomsson (revisorer) samt 
                                 Lars Skalin (revisorssuppl) 
 
Valberedning: Arle Othberg (sammankallande), Anders Ek och Mats Kvarnberg 
 
Årsmötet för 2018 avhölls den 28 februari 2019 på ABF Huset, Visby i närvaro av 32 
medlemmar. 
 
Efter årsmötet inledde Mia Stuhre med information om Almedalsveckan, LG Nyholm tog vid 
och pratade om veteranmarschen som kom att genomföras på Gotland, Johan Jonsson 
avslutade med ett intressant föredrag om sina tre missioner Tre utlandsmissioner; FS 18, 
UNTSO och Polisens utlandsstyrka/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine. Deltagarna 
bjöds på smörgåstårta och kaffe. Vid kaffet gavs möjligheter till frågor till föredragshållarna. 
 
Styrelsen har under 2019, förutom konstituerande styrelsemöte, haft fem (5) protokollförda 
styrelsemöten. 
 
Av både miljö och ekonomiska skäl försöker styrelsen minimera brevutskick och i stället 
sprida information via hemsidan www.sverigesveteranforbund.se/fredsbaskrarna-gotland 
kombinerat med medlemsutskick via mejl. 
 
Styrelsens arbete har under året fortsatt präglats av åtgärder för att vitalisera föreningens 
verksamhet. Den stora utmaningen för SVF är fortfarande att rekrytera nya medlemmar. De 
föreningar som inte har något militärt förband i närområdet, har härvidlag särskilda 
svårigheter att få kontakt med möjliga medlemmar.  
 
Styrelsen har fortsatt lokal samverkan med Polisen, Räddningstjänsten, sjukvården och även 
soldathemsverksamheten på Gotland, syftande bl.a. till att rekrytera nya medlemmar.  
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Intresset är dock fortsatt ljumt. Samarbetet med de militära kamratföreningarna och 
Gotlands försvarsmuseum som bl.a. syftade till att gemensamt kunna utnyttja inbjudna 
föredragshållare, har inte heller givit önskad utdelning. 
 
Vi har under 2019 haft möten med Region Gotlands stadsträdgårdsmästare Pernilla 
Johansson för att lokalisera en plats för att anlägga en hedersplats till de gotländska 
veteranerna som varit på utlandsuppdrag.  
Vi har under hösten 2019 fått en anvisad plats vid Lotsbacken i pallisaderna. Vi är överens 
om det kommer att bli en utmärkt bra plats för att reflektera och hedra våra veteraner. Stina 
från skulpturfabriken kommer att ta fram ett förslag på hederssten/minnessten. Detta är 
beräknat att kunna presenteras under början av 2020. 
 
Arle Othberg och Peter Enström är föreningens verksamma kamratstödjare.  
 
Händelser under 2019 
 

• 11 april Föredrag av Krille Lundin om indianens historia. 
• Den 29 maj var föreningens medlemmar inbjudna att deltaga i den årliga 

Veterendagen på Gärdet.  
• V 27 bemannade vi vårt föreningstält under Almedalsveckan. Veteranmarschen 

genomfördes. Stort tack till Anders Eklund som ordnade med helgrillat lamm och 
Gotlandsdricka till deltagarna i marschen. Avslutningsmiddag hölls för deltagare och 
funktionärer på Tofta Strandpensionat, tack till Tofta Strandpensionat samt 
officerskassan för stöd för att kunna genomföra denna uppskattade avslutning. 

• Vi genomförde en AW på Bad Wolf under V27 
• Den 7 september genomfördes golftävlingen ”Nordic Veteran Soldiers Golf Trophy 

2019” på Jönköpings GK med deltagare. Tävlingen är redan utannonserad för 2020. 
• 5 november höll Stridsgruppsförvaltaren Daniel Martell ett anförande om hans tid i 

Mali på Soldathemmet. Även Fänrik John Sigurdsson höll ett anförande. Efteråt bjöds 
det på Rekylkaffe med dopp 

• 5 december genomfördes en AW på Black Sheep Arms 
• 12 december var vi inbjudna till Regementets julbön i Visby Domkyrka, med 

efterföljande kaffe i församlingshemmet.  
• Föreningen hade vid årsskiftet 104 medlemmar + 20 stycken från föregående år. 
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Vi har under vintern tagit fram en klocka för veteraner. Den kommer att börja säljas under 
mars månad. Håll utkik på hemsida, facebook samt i tidningen. Redan nu släpper vi hur den 
kommer att se ut. Eftersom det är Fredsbaskrarna Gotland som har tagit fram den så 
premiärvisas den här för er gotlänningar. Det kommer att finns två olika modeller. Bägge är 
graverade i boetten med ”All Gave Some, Some Gave All” urtavlorna har också gravyr se 
bilderna. Klocka nummer ett kommer att finnas dels som en limiterad klocka med numrering 
1–20. Klockan med nr 1 kommer vi att auktionera ut på Sveriges Veteranförbunds 
Facebooksida. Det kommer också att finnas en kollektion av dessa som är onumrerade. 
Bägge klockorna är vattentäta och har safirglas. En utförligare beskrivning kommer på 
hemsidan. Likaså pris som inte är riktigt klart ännu. Det vi kan säga är att det kommer att bli 
ett bra pris på klockorna. 100: - per klocka kommer att oavkortat gå till Gula Bandet. 
 
 

Denna kommer att finnas i en limiterad 
upplaga 1–20, även utan numrering. 



Fredsbaskrarna Gotland BUDGET 
2020       
        
      BUDGET 
Intäkter       
      16876,49 
Verksamhetsstöd 100kr*90     9 000,00 
Särskilda äskanden     0,00 
        
SUMMA intäkter     25 876,49 
        
Utgifter       
Årsmöte 2020     5 000,00 
Utskick porto     500,00 
Styrelsemöten     1 500,00 
Vårmöte     2 000,00 
Höstmöte 2020     5 000,00 
Veterandagen      0,00 
Annonser     1 000,00 
Profilprodukter     8 800,00 
        
        
        
Års- +utbetav pg     1 000,00 
SUMMA utgifter     24 800,00 

 



 

Utfall UTFALL Budget 
Inkomster     
      
Verksamhetsstöd 7 350,00 kr 9 000,00 kr 
Extra verksamhetsstöd 0,00 kr 13 000,00 kr 
Försäljning profilprod 0,00 kr 0,00 kr 
      
SUMMA inkomster 7 350,00 kr 22 000,00 kr 
      
Utgifter     
Årsmöte 2019 726,00 kr 5 000,00 kr 
Utskick porto 0,00 kr 500,00 kr 
Gåvor 225,00 kr 0,00 kr 
Vårmöte 3 970,00 kr 0,00 kr 
Höstmöte 1 440,00 kr 5 000,00 kr 
Kontorsmatr 229,00 kr 0,00 kr 
Styrelsemöten 1 392,00 kr 1 500,00 kr 
Veterandagen 0,00 kr 18 000,00 kr 
Veteranmarschen 7 370,00 kr 0,00 kr 
      
      
Annonser/Email 100,00 kr 500,00 kr 
Profilprodukter 0,00 kr 0,00 kr 
      
Års- + utbetav pg 754,50 kr 600,00 kr 
SUMMA utgifter 16 206,50 kr 31 100,00 kr 
      
     
  20190101 20200101 

  25 732,99 kr 
            

16 876,49 kr  


