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Protokoll	  från	  Criscoms	  stämma	  2013	  	  
Lördagen	  den	  16	  mars,	  Karlbergs	  slott,	  Solna	  !!

1. Stämman	  öppnas	  
2. Val	  av	  ordförande	  och	  sekreterare	  vid	  stämman	  (om	  detta	  behövs)	  

Stämman	  behövde	  ej	  välja	  dessa	  då	  ordinarie	  fanns	  på	  plats.	  
3. Val	  av	  två	  justeringsmän,	  tillika	  rösträknare	  

Till	  justerare	  valdes	  Maria	  Löfström	  och	  Mikael	  Wallentin	  Åström	  
4. Fråga	  om	  stämman	  har	  blivit	  behörigen	  kallad	  

Stämman	  ansåg	  sig	  behörigen	  	  kallad	  då	  meddelande	  om	  stämman	  gick	  ut	  15	  
januari.	  Fullständig	  kallelse	  till	  stämman	  gick	  ut	  9	  februari.	  

5. Fråga	  om	  stämman	  är	  beslutsmässig	  
Stämman	  ansåg	  sig	  beslutsmässig	  med	  de	  antal	  rösträttsberättigade	  medlemmar	  
som	  hade	  infunnit	  sig	  (24).	  

6. Förbundsstyrelsens	  verksamhetsberättelse	  för	  2012	  
Förbundsordförande	  gick	  igenom	  verksamhetsberättelsen	  (se	  bilaga	  1).	  Stämman	  
hade	  inget	  att	  tillföra	  och	  verksamhetsberättelsen	  lades	  därmed	  till	  handlingarna.	  

7. Revisorernas	  berättelse	  
Revisor	  Per	  Malmberg	  läste	  upp	  revisorernas	  berättelse	  och	  tillstyrkte	  att	  detta	  
läggs	  till	  årets	  resultat-‐	  och	  balansräkning.	  Berättelsen	  lades	  till	  handlingarna.	  

8. Fastställande	  av	  resultat-‐	  och	  balansräkning	  
Kassören	  Bo	  Olander	  gick	  igenom	  resultat-‐	  och	  balansräkningen	  för	  2012.	  	  
Stämman	  fastställde	  den	  och	  lade	  den	  till	  handlingarna.	  

9. Fråga	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  
Stämman	  beviljade	  styrelsen	  ansvarsfrihet	  för	  2012.	  

10.Förslag	  som	  har	  väckts	  av	  förbundsstyrelsen	  eller	  av	  medlem	  
Inga.	  

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	  



�
Kassören	  presenterade	  föreslagen	  budget	  för	  stämman.	  Minus	  på	  29	  000	  kr.	  Till	  
dags	  datum	  har	  Criscom	  89	  000	  kr	  egna	  medel.	  Stämman	  lade	  den	  till	  
handlingarna.	  

13.Fastställande	  av	  avgift	  till	  förbundet	  för	  2014	  
Stämman	  beslutade	  att	  gå	  på	  styrelsens	  förslag	  om	  oförändrad	  medlemsavgift	  på	  
200	  kr.	  

14.Stadgeenliga	  val	  av	  funktionärer	  
a)	  styrelseordförande:	  Hanna	  Lönn,	  nyval	  på	  två	  år	  
b)	  sekreterare:	  Robin	  von	  Euler,	  fyllnadsval	  på	  ett	  år	  
c)	  kassör:	  Bo	  Olander,	  omval	  på	  två	  år	  
d)	  ledamot:	  Hans	  Granquist,	  omval	  på	  två	  år	  
e)	  ledamot:	  Rolf	  Arsenius,	  nyval	  på	  två	  år	  
f)	  ledamot:	  Rebecca	  Litzell,	  fyllnadsval	  ett	  år	  
g)	  ersättare:	  Mattias	  Pettersson,	  omval	  på	  två	  år	  
h)	  ersättare:	  Malin	  Källman,	  nyval,	  fyllnadsval	  1	  år	  

15.Val	  för	  tiden	  t.o.m.	  nästa	  ordinarie	  förbundsstämma	  av	  två	  revisorer	  jämte	  
två	  ersättare	  
Stämman	  omvalde	  sittande	  revisorer	  och	  ersättare:	  
Håkhan	  Andersson	  och	  Per	  Malmberg,	  respektive	  Lars	  Aldemark	  och	  Hedvig	  von	  
Hofsten.	  

16.Val	  för	  tiden	  t.o.m.	  nästa	  ordinarie	  förbundsstämma	  av	  sammankallande	  
och	  övriga	  ledamöter	  i	  valberedningen	  
Stämman	  valde	  fyra	  ledamöter	  till	  valberedningen:	  sittande	  Sture	  Tersaeus,	  
Patrik	  Itzel,	  Malin	  Linder	  och	  Elisabeth	  Forsman.	  

17.	  Val	  för	  tiden	  t.o.m.	  nästa	  ordinarie	  förbundsstämma	  av	  ombud	  jämte	  
ersättare	  till	  riksstämman	  enligt	  bestämmelser	  i	  Svenska	  
Försvarsutbildningsförbundets	  grundstadgar.	  
Stämman	  gick	  på	  förbundsordförande	  förslag	  att	  styrelsen	  utser	  ombud.	  

18.Förbundsordförandens	  slutord	  
Förbundsordförande	  avslutade	  stämman	  med	  att	  göra	  en	  kort	  tillbakablick	  på	  
Criscoms	  historia	  och	  hur	  förbundets	  uppgifter	  har	  ändrats.	  Vi	  måste	  följa,	  och	  i	  
bästa	  fall	  leda,	  utveckling	  och	  varje	  verksamhetsår	  ompröva	  vårt	  budskap.	  Till	  
kriskommunikation	  bör	  vi	  också	  lägga	  riskkommunikationen.	  
Den	  största	  förändringen	  under	  det	  gångna	  året	  var	  den	  nya	  uppgiften	  från	  FM	  
informationsstab	  att	  utbilda	  mediespelare.	  Ett	  antal	  kursdeltagare	  kunde	  därefter	  
praktisera	  sina	  kunskaper	  i	  tre	  övningar	  under	  hösten.	  
Under	  2013	  planeras	  det	  för	  en	  veckokurs	  i	  Media	  Gaming	  i	  vecka	  31,	  även	  denna	  
gång	  i	  Höllviken.	  Direkt	  efter	  den	  kursen	  följer	  uppdateringshelgen	  i	  samarbete	  
med	  Psyopsförbundet.	  



�
Sannolikt	  kommer	  vi	  också	  att	  kunna	  genomföra	  minst	  en	  helgkurs	  under	  hösten.	  
På	  den	  civila	  sidan,	  främst	  i	  samverkan	  med	  MSB,	  sker	  också	  en	  del	  positiv	  
utveckling	  som	  påverkar	  oss.	  En	  del	  kommer	  att	  synas	  under	  det	  här	  
verksamhetsåret.	  
Allt	  som	  allt	  –	  2013	  ser	  ut	  att	  bli	  ett	  ”normalt”	  år	  för	  Criscom.	  

19.Stämman	  avslutades	  


