Protokoll
Criscom förbundsstämma 2014
Lördag 22 mars, Karlbergs Slott, Stockholm
1. Stämman öppnas av förbundsordförande.
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
Ordinarie
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Linda lindkvist och Markus Nerhed valdes.
4. Fråga om stämman har blivit behörigen kallad.
Meddelande om stämman gick ut den 16 januari och inbjudan den 12 mars. Stämman
ansågs därmed vara behörigen kallad.
5. Fråga om stämman är beslutsmässig.
Ja, med 22 röstberättigade medlemmar närvarande.
6. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2013.
Styrelseordförande föredrog bifogad verksamhetsberättelse.
Stämman beslutade att det ska biläggas en verksamhetsberättelse för tiden 1 jan – 22
mars. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.
7. Revisorernas berättelse.
Per Malmberg föredrog Criscoms revisionsberättelse. Revisorerna föreslår
ansvarsfrihet för styrelse. Revisionsberättelsen lades till handlingarna
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
Saknas komplett underlag på grund av kassörens bortgång.
Styrelseordförande föredrog aktuell kassa för egna medel:
- Utgående balans 2014 - 87.000 kronor
- Inbetalade medlemsavgifter 2013: 38.300 kronor.
Styrelsen fick i uppdrag av stämman att komplettera med resultat och balansräkning
när underlaget finns tillgängligt.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för 2013.
10. Förslag som har väckts av förbundsstyrelsen eller av medlem.
Inget förslag har inkommit.
11. Fastställande av arvoden, ur så väl egna medel som statliga medel, till
förbundsstyrelsen, att fördelas efter styrelsens beslut.
Stämman beslutade att överlåta åt kommande styrelse att fördela maximalt 11.000 kr
ur statliga medel såsom den anser lämpligt.
12. Fastställande av summarisk inkomst- och utgiftsstat för förbundet att gälla till
huvudsaklig efterrättelse under 2013.
Styrelsen uppdrogs att inhämta underlag.
13. Fastställande av avgift till förbundet för 2015
Oförändrad 200kr.
Stämman beslutade att införa studentrabatt med 100kr från och med 2014.
14. Stadgeenliga val av funktionärer
Det meddelades att valberedningen ej är enig i lagt förslag.
Stämman valde till:
Förbundsordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare -

Anders Gummesson, omval 2 år,
Maria Löfström, nyval 2 år,
Erik Dahlgren, fyllnadsval 1 år
Carl M Sjöstrand, omval 2 år,
Martin Martinsson, nyval 2 år,
Sven David Sörensen, fyllnadsval 1 år,
Anna Torndahl, nyval 2 år.

15. Val för tiden t.o.m. nästa ordinarie förbundsstämma av två revisorer jämte två
ersättare.
Omval av revisorer:
Håkhan Andersson och Per Malmberg.
Nyval av ersättare:
Sven Sigling och Ina Ununger.
16. Val för tiden t.o.m. nästa ordinarie förbundsstämma av sammankallande och
övriga ledamöter i valberedningen samt fastställande av riktlinjer för
valberedningens arbete.
Stämman beslutade att förbundsordförande utifrån inkomna förslag skriver klart
instruktionen och att den därefter fastställs av styrelsen.
Val av valberedning – Ordf. Rebecca Litzell, Robin Govik och Robin von Euler.

17. Val för tiden t.o.m. nästa ordinarie förbundsstämma av ombud jämte ersättare
till riksstämman enligt bestämmelser i Svenska Försvarsutbildningsförbundets
grundstadgar.
Stämman överlåter till styrelsen att utse ombud och ersättare.
18. Förbundsordförandens slutord
Året har börjat i hög fart. Vi har viktiga och omfattande uppdrag inför 2014. Kurser i
Mediagaming och Media weekend (tidigare WWP2W) samt de nya civila uppdragen.
Dessutom planerar förbundet för vidareutbildningar för mediaspelare som skall
genomföras vid eventuellt två tillfällen. En civil kurs skall genomföras.
19. Stämman avslutas
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