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Protokoll kårstämma för Sjövärnskåren Stockholm
Kårstämma genomförd den 20 februari 2020 på Sjöfartshotellet, Södermalm.

Anders Kallin öppnade kårstämman klockan 19.00

a) Stämman valde Anders Kallin till ordförande och Per Nordlund till sekreterare till
kårstämman.
b) Stämman valde Robert Fahlström och Staffan Thorell till justeringsmän och tillika
rösträknare
c) Kårstämman fastställde att stämman blivit behörigen utlyst.
d) Röstlängden fastställdes, bilaga 2, efter genomfört upprop av anmälda deltagare till
stämman. 51 st närvarande fanns röstberättigade.
e) Då verksamhetsberättelsen redovisats före mötet fanns inget behov av ytterligare
genomgång.
f) Revisor Girion Blomdahl avgav revisionsberättelse.
g) Verksamhetsberättelse, inklusive resultat- och balansräkningar samt disposition av
resultatet fastställdes av stämman.
h) Kårstyrelsens ledamöter för Sjövärnskåren Stockholm beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2019 av kårstämman.
i) Budget för 2021 presenterades av Rasmus Georgii-Hemming och fastställdes av
kårstämman.
j) Årsavgiften för 2021 i Sjövärnskåren Stockholm beslutades vara oförändrat 200 kr.
k) Valberedningens förslag visades för mötet och redovisades av valberedaren Caroline
Söderberg. Linnea presenterade sig själv lite kort innan val av ledamöter genomfördes.
Stämman valde:
Linnea Stake till ordförande (fyllnadsval 1 år)
Per Nordlund till sekreterare, omval 2 år.
Dessa valdes var för sig.
Ledamöter valdes i grupp enligt följande, Rickard, Westberg och Magdalena Brolin.
Sedan valdes två suppleanter, Johanna Kaur och Maja Hellberg
Samtliga ovanstående valdes med en mandatperiod om 2 år (till kårstämman 2022) utom
ordförande Linnea som fyllnadsvaldes på 1 år.
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Efter personvalen är styrelsens sammansättning enligt nedan
Ordförande:
Kassör:
Sekreterare
Ledamot:
Ledamot:
Ledamot
Ledamot:
Ledamot
Ledamot

Linnea Stake (vald till 2021)
Rasmus Georgii-Hemming (vald till 2021)
Per Nordlund (vald till 2022)
Rickard Westberg (vald till 2022)
Magdalena Brolin (vald till 2022)
Daniel Winberg (vald till 2021)
Robert Szczypinksi(vald till 2021)
Johan Y Stake (vald till 2021)
Ludvig Atternäs (vald till 2021)

Suppleant:
Suppleant:
Suppleant:
Suppleant

Markus Winberg (vald till 2021)
Märta Björling(vald till 2021)
Johanna Kaur (vald till 2022)
Maja Hellberg (vald till 2022)

l) Kårstämman valde Emma Tonell och Girion Blomdahl till revisorer och Lars Renbjer
till revisorsersättare intill nästkommande kårstämma.
m) Kårstämman valde Anders Kallin till sammankallande i valberedningen,
Clas Nilsson och Magnus Lindstedt till ledamöter i valberedningen till och med
nästkommande kårstämma.
n) Ärende som hänskjutits av kårstyrelsen till stämman angående stadgeändringar enligt
bilaga 1, presenterades av Linnea Stake och beslutades var för sig enligt nedan
Ny §4.5: Antogs enhälligt av kårstämman
justering §6.3 antogs enhälligt av kårstämman
-Girion Blomdahl föreslog ytterligare en ändring av §6.3 då medlemmar som betalt före
kårstämma ska äga rösträtt vid kårstämma.
justering §6.10 k antogs enhälligt av kårstämman
justering §8.3 antogs enhälligt av kårstämman
justering §8.5 antogs enhälligt av kårstämman
justering §9.1 antogs enhälligt av kårstämma
När beslut av dessa stadgar var klara begärde revisor Girion Blomdahl ordet och lade
fram förslaget att justera stadgarna ytterligare så att innevarande års budget beslutas vid
kårstämman. Linnea Stake svarade varför styrelsen inte lagt detta förslaget än men
jobbar vidare med frågan under kommande år.
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o) Inga ärenden har av medlem lämnats in för avgörande på kårstämman
Anders Kallin tackade för visat intresse och avslutade därefter kårstämman kl 19.36

Vid protokollet:

Ordförande:

_______________________
Per Nordlund
Sekreterare

_______________________
Anders Kallin
Ordförande

Justeras

Justeras

_______________________
Robert Fahlström

_______________________
Staffan Thorell
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Bilaga 1
Proposition till kårstämman 2020-02-20
Styrelsen föreslår nedan ändringar i kårens stadgar, bland annat föreslås en ny paragraf om
möjlighet att utse ständiga medlemmar som ej behöver betala medlemsavgift.
Ny punkt införs:
$ 4.5
Nuvarande lydelse:

Ny lydelse:
Medlem vid en ålder av lägst 70 år som varit
betalande medlem under en sammanhängande
period om 10 år, utses till ständig medlem. Ständig
medlem behöver inte betala medlemsavgift.

Kommentar: Kåren undviker med detta tillägg av medlemskap att tappa äldre medlemmar som
gett sitt stöd i tio sammanhängande år. Vi ser det som viktigt att behålla de äldre medlemmar
som får ändrade ekonomiska förutsättningar. Detta berör i dagsläget 45 medlemmar.

$ 6.3
Nuvarande lydelse:
Varje hedersmedlem samt medlem i kåren, som erlagt
medlemsavgift för föregående verksamhetsår, har en röst.

Ny lydelse:
Varje hedersmedlem, ständig medlem samt medlem
i kåren som erlagt medlemsavgift för föregående
verksamhetsår, har en röst.

Kommentar: Följdändring av tillägg av $4.5 ovan som ger ständig medlem rösträtt på
kårstämman.

$ 6.10 k)
Nuvarande lydelse:
Val av styrelseledamöter och suppleanter enligt §8.1 för en
individuell mandatperiod om två år. Ledamot ska vara
myndig Avgår ledamot under mandatperioden ska
fyllnadsval ske vid nästkommande kårstämma.

Ny lydelse:
Val av styrelseledamöter och suppleanter enligt
§8.1 för en individuell mandatperiod om högst två
år. Ledamot ska vara myndig Avgår ledamot
under mandatperioden ska fyllnadsval ske vid
nästkommande kårstämma. Vid val ska
eftersträvas att styrelsens ledamöter är jämt
fördelade vad gäller mandatperiodens utgång.

Kommentar: Styrelsens mandatperioder är för närvarande förskjutna, och för att förhindra att
större delen av styrelsen byts ut samtidigt ska valberedningen anpassa mandatperioder samt
sträva efter en jämn fördelning. För att vi till nästa kårstämma ska kunna justera så halva antalet
ledamöter väljs varje år.
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$ 8.3
Nuvarande lydelse:
Styrelsen utser inom sig en vice ordförande, vuxenansvarig ,
ungdomsansvarig, informationsansvarig och medaljnämnd
samt övriga funktionärer som styrelsen finner erforderligt.

Ny lydelse:
Styrelsen utser inom sig en vice ordförande,
vuxenansvarig , ungdomsansvarig och
informationsansvarig. Styrelsen utser medaljnämnd
enligt kårens medaljstatuter samt övriga
funktionärer som styrelsen finner erforderligt.

Kommentar: Styrelsen borde inte utse medaljnämnden inom sig, utan utses av styrelsen enligt
kårens medaljstatuter.

$ 8.5
Nuvarande lydelse:
Vid styrelsemöte förs protokoll, som undertecknas av
sekreteraren och justeras av ordföranden.

Ny lydelse:
Vid styrelsemöte förs protokoll, som undertecknas
av mötessekreteraren och justeras av
mötesordföranden.

Kommentar: Förtydligande om att det är ordföranden och sekreteraren för mötet som ska
underteckna, inte nödvändigtvis den av kårstämman utsedda ordföranden och sekreteraren.

$ 9.1
Nuvarande lydelse:
Kårens tillgångar ska förvaltas på ett omsorgsfullt och
betryggande sätt, och i enlighet med av Sjövärnskårernas
Riksförbund meddelade föreskrifter.

Ny lydelse:
Kårens tillgångar ska förvaltas på ett omsorgsfullt
och betryggande sätt.

Kommentar: Några sådana föreskrifter har inte hittats vid förfrågan till Sjövärnskårernas
Riksförbund.
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Bilaga 2

Kårstämma 2020 Sjöfartshotellet
Röstlängd
Förnamn
Albert
Aleck
Amanda
Anders
Anders
Andy
Artem
Björn
Björn
Caroline
Clas
Dag
Daniel
Daniel
Ebba
Ebbot
Edgar
Emma
Erik
Felix
Girion
Hans
Henrik
Hugo
Håkan
Ingrid
Jenny
Joel
Johan
Johanna
John
Kjell
Linnea
Linus
Magdalena
Mahmoud
Maja
Markus
Mattias
Nicolas
Oscar
Per
Rasmus
Rickard
Robert
Robert
Simon
Staffan
Vendela
Viktor
Viktor

51
Efternamn
Röstberättigad
Sund Aillet
1
Lau Carlhamn
1
Bergstad
1
Kallin
1
Bergström
1
Sundblad
1
Olsson
1
Nilsö
1
Sundblad
1
Söderberg
1
Nilsson
1
Bengtsson
1
Winberg
1
Tuvell
1
Hallén
1
Eich
1
Jansson
1
Mellstrand
1
Nilsson
1
Engström
1
Blomdahl
1
Berglund
1
Falkenberg
1
Lundströmer
1
Rugeland
1
Björling
1
Fingal
1
Herlitz
1
Stake
1
Kaur
1
Fritsch
1
Hägerlid
1
Stake
1
Gyllenberg
1
Brolin
1
Albriki
1
Hallberg
1
Winberg
1
Widlund
1
Dias
1
Öberg
1
Nordlund
1
Georgii-Hemming
1
Westberg
1
Fahlström
1
Szczypinski
1
Hedqvist
1
Thorell
1
Parrman
1
Lindhé von Ehren
1
Backen
1

