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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 Fredrik Larsson som ordförande  

8. Verksamhetsberättelse  

Styrelse 

Johan Mattsson  Ordförande 

Hans-Olov Johansson Sekreterare 

Tommy Andersson Kassör 

Johan Wedin  Ledamot 

Hans Richter  Ledamot 

Bill Bladh  Ledamot 

Lars Johansson Suppleant  

Medlemmar 

Förening har under verksamhetsåret 2018 haft 184 medlemmar, var av 161 betalande. Föreningen 

har under 2018 ökat medlemsantalet med 41 betalande medlemmar (34%).  

Inre verksamhet 

Styrelsen har under 2018 haft 6 ordinarie styrelsemöten samt 1 konstituerande styrelsemöte. 

Styrelsen har även haft 2 samverkansmöten med LSS, och 2 med Uppsala kommun. Johan Mattsson 

och Hans Richter representerade föreningen under SvF förbundsstämman. 

Styrelsen har även arbetat med att ta fram en logotyp för föreningen som fastställdes 2018-10-17 

efter omröstning bland medlemmarna.  

Yttre verksamhet 

Föreningen under 2018 bedrivit 12 stycken månadsträffar på Bryggeriet Ångkvarn, 3st frukostträffar 

på Grand Hotell Hörnan, 1 grillfest inne på LSS, 1 månadsträff på Ekerölinjen. Under 

septemberträffen fick vi besök av riksdagspolitikern Maria Weimer (L) som pratade om 

veteranpolitik.  

Föreningen har även rekryterat på Regementets dag i Enköping, samt Flygets dag i Uppsala. Dessa 

har skett med stöd ifrån BBMC och SVF Kansli. 
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I maj deltog 2 lag, 10 personer, i Blodomloppet i Uppsala. Dessa sponsrades med kläder ifrån Uppsala 

Soldathem. 

Föreningen namnsatte Veteranparken med stöd ifrån LSS, LedR, Uppsala Soldathem, och Uppsala 

kommunen. Under namnsättningen bedömdes 150-200 veteraner ha närvarat. Namnsättningen gav 

även föreningen exponering i media; med 2 artiklar i Uppsalatidningen, 1 i UNT, 2 intervjuer i 

Sveriges Radio P4 Uppland, exponering i LedR och LSS sociala medier, samt Försvarsmaktens 

Facebook event för Veterandagen 2018.  

Arbetet med projektet Veteranlotsen har gått framåt, det har rekryterats 5 individer för uppdraget. 

Dessa har sponsring säkrats ifrån Gula bandet för profilkläder. Ifrån Fredsbaskrern nr 2 2018 finns 

kontaktuppgifter för Veteranlotsen och alla som besöker Veteranmottagningen informeras om 

möjligheten till stöd när man kommer till Uppsala. Totalt har 3 personer mottagit stöd ifrån lotsen. 

Föreningens ordförande uttalade sig i media i augusti om försvarsmaktens hanterande av 

Afghanistantolkarna.     

Ekonomi 

Föreningen har under majoriteten dragits med administrativa problem med Swedbank, detta har 

gjort att föreningen fick tillgång till banktjänster först i Juli 2018 och med första insättningen av 

medlemsavgifter skedde under augusti samma år. Under september fick även in sponsringspengar i 

form av pant som samlades in under flygdagen. Detta medförde att styrelsens mål för 2018 att gå 

med nollvinst misslyckades.  

Slutord 

Under 2018 har föreningen visat föregångsmannanskap för hur föreningar under SVF ska jobba och 

utvecklas. Föreningen har bara under 2018 bedrivit verksamhet som motsvarat 10% av alla 

verksamheter som bokfördes under året, och föreningen stod för 10% av den totala 

medlemsökningen i hela Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna. 

Föreningen har genom sin verksamhet och driv gått ifrån att var den 14 största veteranföreningen  

till den 10 största föreningen. Målsättningen ifrån styrelsens sida är att bli den 4 största föreningen i 

Sverige, detta skulle kräva en medlemsökning med minst 76 personer.    
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9. Ekonomisk berättelse  
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10. Revisorernas berättelse  
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12. Behandling av propositioner  
Inga inkomna  

13. Behandling av motioner  
Inga inkomna  

14. Fastställande av årsavgift till föreningen  
Styrelsen föreslår en frivillig årsavgift på 100kr per år för att förbättra finanserna. 

 15. Fastställande av budget  
Styrelsen förslår följande: 

Minst 60% av budgeten ska gå till verksamhet som gynnar föreningens medlemmar, exempelvis 

fester, föreläsningar, idrottstävlingar. 

Ca 10% Marknadsföringsbudget 

Ca 10% ekonomisk avsättning 

Ca 20% administrativa kostnader, bankavgifter etc .  

16. Fastställande av verksamhetsplan  
Månadsträff Bryggeri Ångkvarn 1:a onsdagen varje månad 

Frukosträff Grand Hotell Hörnan 3:e söndagen varje månad 

Månadsträff Enköping  Sista måndagen varje månad   

Delta i Blodomloppet med två till tre lag 16 maj 

Veteranpicknick  25 maj 

Vårfest Enköping   Maj-juli   

Höstfest LSS    September 

Veteranlotsen   Löpande 

Styrelsen ska under året undersöka behovet av ytterligare månadsträffar  i Uppland. Styrelsen får 

även ansvar att skapa aktiviteter löpande under året baserat på vad medlemmarna önskar sig 

17. Ärenden som senast vid dagordningens fastställande förelagts mötet  
Inga inkomna. 
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18. Val av styrelseordförande  
Styrelsen föreslår att Johan Mattsson sitter kvar som ordförande- 

19. Val av styrelseledamöter  
Styrelsen föreslår följande personer för nyval som ordinarie styrelsemedlemmar: 

Mats Bergström  Ledamot 

Magnus Bastholm Ledamot 

20. Val av suppleanter för ordinarie styrelseledamöter  
Styrelsen förslår Johan Wedin  

21. Val av en revisor  
Styrelsen föreslår Katarina Svensson 

22. Val av en revisorsersättare  
Styrelsen förslår att revisorn får ansvar att rekrytera en 

23. Val av valberedning  
Styrelse får i uppdrag att rekrytera två personer under året. 

24. Övriga frågor  
Inga inkomna  

 


