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OSS   2012-02-23 
 
Protokoll 
 
Årsmötesprotokoll upprättat vid OSS årsmöte  2012-02-23 vid Tjänstemännens Hus. 
 
Närvarande 
Harry Lantz, ordförande 
Christer Uppström, vice ordförande 
Olle Sandelid, kassör 
Valter Ljungsell, klubbmästare 
Stefan Linde, suppleant 
Leif Gardefors , suppleant 
Leif Arrefalk , sekreterare 
39 st medlemmar 
 
 
1.Öppnande 
Ordförande öppnade mötet och hälsade ledamöter och medlemmar välkomna. 
Dagordning godkändes. 
 
2 Parentation. 
Parentation hölls för avlidna medlemmar 
Frid lystes över deras minne 
 
3 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Sittande valdes. 
 
4 Val av två justerare tillika rösträknare. 
Sven Ahlgren och Rude Söderman valdes. 
 
5 Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning. 
Mötet godkände att kallelsen skett i behörig ordning. 
 
6 Godkännande av fullmakter. 
Inga fullmakter förelåg. 
 
7 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning från föregående år 
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning finns i utdelade handlingar. 
Sällskapets verksamhetsberättelse föredrogs av ordförande och godkändes. 
Sällskapets ekonomiska redovisning föredrogs av kassören och godkändes. 
 
8 Fastställande av resultat- och balansräkning. 
Mötet fastställde resultat och balansräkning. 
 
9 Revisionsberättelse. 
Revisionsberättelsen föredrogs av Birgitta Sandsten och godkändes av mötet. 
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10 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 
Mötet beviljade styrelsen  ansvarsfrihet för  år 2011. 
 
11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2012. 
Verksamhetsplan och budget finns i utdelade handlingar. 
Verksamhetsplan föredrogs av vice ordförande Christer Uppström  
och Kristofer Gegenwart  (stadsvandring) och godkändes. 
Budget för 2012 föredrogs av kassören och godkändes. 
 
12 Fastställande av årsavgift för efterföljande år. 
Årsavgiften för medlemmarna år 2013 fastställdes att vara oförändrad till 150 kronor. 
 
13 Motioner med styrelsens förslag. 
13a Beslut om stadgeändring 
Stadgeändringar föredrogs av ordföranden och godkändes 
Reviderade stadgar bilägges detta protokoll. 
 
13b Antagande av nyinstiftad medalj för Sällskapet. 
Kristofer Gegenwart gick igenom förslag till minnesmedalj. 
Medlemmar tillfrågades intresse genom handuppräckning, och intresset var gott. 
Styrelsen ska arbeta vidare med att ta fram en minnesmedalj. 
 
13c Inbjudande av gäster till jubileumsmiddagen. 
Styrelsen får uppdraget att arbeta vidare med inbjudan. ÖB har tackat nej. 
 
 
14 Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter. 
Harry Lantz ordförande omvlad 
Christer Uppström vice ordförande omvald 
Olov Sandelid kassör omvald 
Leif Gardefors avstår 
Stefan Linde suppleant omvald 
Rude Söderman suppleant nyvald 
 
 
15 Val av revisor och revisorsuppleanter. 
Jan Hansson revisor omvald 
Birgitta Sandsten revisorsuppleant omvald 
 
 
16 Val av valberedning jämte sammankallande. 
David Hagelström sammankallande omvald 
Maurit Örnebjär omvald 
Lars Eriksson avstår 
Mats Tallbom nyvald 
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17 Utmärkelser. 
Leif Gardefors tilldelas sällskapets minnesmedalj 
 
18 Övriga frågor 
David Hagelström vill  ha ett tillägg i stadgar: 
Ständig medlem som vill avgå kan avsäga sig muntligt. Godkändes. 
 
Avslutning. 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet, varefter supé intogs i restauranten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:    Justeras: 
 
 
Leif Arrefalk     Harry Lantz 
Sekreterare     Ordförande 
 
Justerare 
 
 
Sven Ahlgren     Rude Söderman 
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Bilaga Reviderade stadgar. 
RIKTLINJER FÖR OFFICERSSÄLLSKAPETS UTMÄRKELSER. 
 
Medlemsnål i guld. 

Förslag till Ändring 
Medlemsnålen i guld kan tilldelas styrelseledamot som  Medlemsnål i guld tilldelas vald ordförande och vald 
under 15 årigt förtjänstfulltstyrelsearbete verkat för vice orförande under deras valda mandat period. 
Officerssällskapets ändamål och motto:   När nya funktionärer väljs överlämnas 
"Vänskap och kamratanda genom enighet och samverkan".  guldnålarna högtidligen efter nyval vid årsmötet. 
 
Hedersledamot    Förslag till ändring 
   Ändras till ”Hedersledamot med Hedersdiplom” 
 
Hederstecken och hedersmedalj  Förslag tilländring 

Ändras till ”Hedersmedlem med Hedersmedalj” 
 
Återlämning 
Medlemsnålen i guld och Hederstecken skall  Förslag till ändring/tillägg 
återlämnas till Officerssällskapet av dödsboet  
vid dödsfall.    Hedersmedalj skall återlämnas 
Förbindelse om återlämning skall undertecknas av  till Officerssälskapet vid uträde (dödsfall). 
mottagaren vid utdelningen.                                                        Medlemsnål i guld återlämnas vid avgång som ordförande  

respektive vice ordförande. 
 
 

STADGAR 
 

§ 2  Medlemmar 
 
Önskemål om medlemskap lämnas till Officerssällskapets styrelse.   
 
Styrelsen beslutar om medlemskap. 
Den som önskar utträda ur Officerssällskapet anmäler detta  
till styrelsen. 
Medlem, som efter påminnelse, inte före kalenderårets  
utgång erlagt medlemsavgift 
enligt § 4, kan av styrelsen uteslutas ur Officerssällskapet.  Förslag till ny lydelse 
Medlem som kränker Officerssällskapets anseende och eller  Medlem som kränker Officerssälskapets anseende 
motverkar dess syften, kan fråntas den aktuella uppgiften och  och/eller motverkar dess syften eller ej rättar sig 
på förslag av styrelsen uteslutas vid Officers-   efter mötesbeslut och stadgar kan fråntas 
sällskapets medlemsmöte efter beslut med 2/3 majoritet.   den aktuella uppgiften och på förslag från 
    styrelsen uteslutas vid Officerssällskapets årsmöte 
    med 2/3 dels majoritet. Medlem som ej erlagt 

årsavgift för de två (2) senaste åren trots  
påminnelse utesluts ur Sällskapet. 

 
 

 
 
 
§ 4 Medlemsavgift  
      
    Förslag till ny lydelse 
Medlemsavgift erläggs i form av årsavgift eller ständig medlemsavgift.       Medlemsavgift erläggs i form av årsavgift. 
Årsavgiftens storlek fastställs av årsmötet.   Årsavgiften storlek fastställes av årsmötet. 
Ständig medlemsavgift är tio gånger årsavgiften.   Årsavgiften bör vara betald före den 15 februari 
Årsavgiften bör vara inbetald till Officerssällskapet före utgången av  innevarande kalenderår. 
mars det  kalenderår som avses.    Medlem som fyllt 90 år befrias från årsavgif. 
Medlem som fyllt 90 år befrias från årsavgift. 
 
 

§ 12 Årsmöte 
Förslag till tillägg 
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Officerssällskapets årsmöte skall avhållas på dag som styrelsen  För att erhålla rösträtt vid årsmötet  
bestämmer, i februari eller mars månad. Kallelse till årsmötet  skall årsavgiften för innevarande år 
skall utfärdas senast en månad före mötet.   vara erlagd. 
 
 
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 
1.   Öppnande 
2.   Parentation 
3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet 
4.   Val av två justeringspersoner tillika rösträknare   
5.   Fråga om kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning  
6.   Godkännande av fullmakter 
7.   Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning  
      för föregående arbetsår. 
8.   Revisionsberättelse 
9.   Fastställande av resultat- och balansräkning 
10. Styrelsens ansvarsfrihet 
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget 
12. Fastställande av årsavgift för efterföljande år  
13. Inkomna motioner med styrelsens förslag till beslut 
14. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter 
15. Val av revisor och revisorsuppleant 
16. Val av valberedning  jämte sammankallande 
17. Utmärkelser 
18. Övriga frågor 
19. Avslutning 
Förslag till tillägg p 4. 
Datum och plats för justering av protokoll skall bestämmas i samband med mötet. 
 

§ 13 Novembermöte 
Vid novembermötet skall följande ärenden behandlas: 
1.   Öppnande 
2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3.   Val av två.justeringspersoner tillika rösträknare  
4.   Fråga om kallelse till sammanträdet har skett i behörig ordning   
5.   Godkännande av fullmakter   
6.   Förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår 
7.   Förslag till medlemsavgifter för kommande verksamhetsår 
8    Förslag till utmärkelser att utdelas vid kommande årsmöte 
9.   Övriga frågor 
10. Avslutning 
Förslag av ändrin av p 3 
Datum och plats för justering av protokollet skall bestämmas vid mötet 
 

 


