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§ f. Ordföranden öppnade årsmötet.

§ Z. Emil Sjörup valdes att leda förhandlingarna. Jan-Olof Fridenman valdes att skriva
protokollet.

§ E. Klas Holst valdes att förutom ordförande justera protokollet.

§ +. Mötet befanns vara kallat i stadgeenlig tid.

§ S. Utsänd dagordning fastställdes.

§ 0. Ordföranden redogjorde muntligt för den verksamhet som varit under året.
Godkändes av mötet som verksamhetsberättelse. Lades till handlingarna.

Kassören redovisade ekonomin. Lades till handlingarna.

Uppdrogs åt revisorsuppleant Jan-Olof Fridenman att revidera verksamheten och att
bifoga en berättelse till protokollet.

§ Z. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret ZOL4.

§ A. Mötet beslutade enhälligt att föreningen "Föreningen Ystads Militärmusei Vänner"
skall upplösas.

§ 1-0. Beslut om dispositioner av föreninges tillgångar;

a) föreningens tillgodohavanden skall överföras som gåva till
"Stiftelsen Ystads M ilitärmuseum".

b) Shopens lager och eventuella kommissioner överförs till stiftelsen.

c) Föreningens arkiv och verksamhetsberättelser överlämnas till Stiftelsen att förvaras i

tre är, för att därefter överlämnas till stadsarkivet.

d) Hemsidan beskriver museets verksamhet och överförs till Stiftelsen.

e) Gemensam generalsfullmakt att teckna föreningens firma för att hantera eventuella
följdproblem som ej förutsetts, lämnades till ordförande, kassör och intendent, två i

förening.

§ 11. Emil Sjörup som även är ordförande i Stiftelsen hälsade att alla medlemmar i

Museivännerna, som betalat för 2O!3, erhåller fri entrd i2 är,2At4+2O15.

,&^J/b#
Klas Holst
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Marianne Fridenman
Björnstjernegatan 14 B
27139 YSTAL

Kallelse extra f*reningsmöte 2 6/3 kl 19

På det ordinarie årsmötet den 2612 beslutades enhälligt enligt styrelsens förslag att upplösa
föreningen Ystads Militärmusei Vänner. Du kallas i enlighet med stadgarna härmed till
ett extra föreningsmöte den 26/3 kl 19 på Militärmuseet i Ystad.

Museets verksamhet kommer att fortsätta med samma omfattning som idag. Du är
naturligtvis välkommen som en aktiv museivän gärna med ideella arbetsinsatser och om din
ekonomi medger, bli en "Ystads Militärmuseivän" genom att årligen ge ett ekonomiskt
bidrag i form av gåva till Stiftelsen Ystads Militärmuseum, clearingnummer 8079-G (Färs &
Frosta Sparbank) och kontonummer 74 273 241-5

"Ystads Militärmuseivän" publiceras efterhand på hemsidan

Agenda extra föreningsmöte den 26/3 2014

1. Val av ordförande att leda dagens- möte. Val av mötessekreterare.
2. Val av person att förutom mötets ordförande justera dagens protokoll.
3. Fråga om extra föreningsmötets behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Föredragning av 1:a kvartalets verksamhet, ekonomi och revisors berättelse
6. Fråga om godkännande av redovisningarna
7 . Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar för 1 :a kvartalet 2014.
8. Föreningens upplösning - fullföljdsbeslut (enligt stadgarna § 13)

9. Beslut om disposition av Föreningens tillgångar
a)Stiftelsens stadgar lyder att rninst 80% ska gå till verksamheten och högst 10

% läggas till kapitalet. Styrelsen föreslår därför att föreningens
ban kti ll godohavanden omvand las ti ll ett verksam hets- och d riftskonto
(egentligen på samma sätt som föreningen drivs idag).

b)Shopens lager är inte entydigt foreningens tillgång men för tydlighetens skull
föreslår styrelsen att det överförs som gåva till stiftelsen

c) De 1 0 årsredovisningarna jämte Medlemsregistret arkiveras

d)Hemsidan bibehålls och anpassas med stiftelsens logga

e)Styrelsen föreslår avslutningsvis att extra föreningsmötet uppdrar åt
ordförande, kassör och intendent att bevaka och administrativt överfora
telefonabonnemang, larm etcetera efter hand som avtalen medger det.

'10. Övriga frågor
1'1. Avtackning
'12. Mötet avslutas



Resultatrapport
FOR. YSTADS M I LITÄRMUSE I VANN ER 80241 4-8432

Vald period: 2014-01-01 - 2014-03-25

Räkenskapsår: 201 4-01 -01 - 201 4-1 2-31

Senaste ver.nr: A25

Sida 1 (1)

Utskriven : 20 1 4-03-25 20:43:39

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
3706 Gåvor

S:a Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter
3911 Övr. intäkter

S:a övriga rörelseintäkter

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
4010 Arsmöte o styrelse

S:a Råvaror och förnödenheter

Bruttoresultat
Övriga externa kostnader

54'1 0 Rep.-underhåll o förbrukn.mtrl
6'1'10 Kontorsmateriel
6210 Telefon o internet
6250 Porton
6570 Bank- o bokför.

S:a övriga externa kostnader

S:a Rörelsens kostnader

Rörelseresultat före avskrivningar

Rörelseresultat efter avskrivningar

Resultat före finansiella intäkter och kostnader

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Resultat före skatt
EerEkna-t resuiiäF

'1 955,00
1 955,00

3 600,00
3 600,00

5 555,00

-2 008,00
-2 008,00

3 547,00

-2102,00
-1 397,75
-1 865,00
-3 480,00
-1 615,50

-10 460,25

-'t2 468,25

-6 913,25

-6 913,25

-6 913,25

-6 913,25

-6 913,25

-6 913,25

-6 913,25



Balansrapport
FÖR. YSTADS MILITARMUSEI VANNER 80241 4-8432

Vald period: 201 4-01 -01 - 201 4-03-25

Räkenskapsår: 201 4-0 1 -01 - 20 1 4-1 2-31

Senaste ver.nr: 425

Sida 1 (1)

Utskriven : 20 1 4-03-25 20:42:55

lngående balans lngående saldo Perioden Utgående saldo

TILLGANGAR

Omsättn i n gsti I I gå n ga r

Kassa och bank

1910 Kassa

1 920 Plusgiro-276926-3
'1 930 Spb-74273241-5 (BG)

1 939 Spb-74273242-3 placera

S:a Kassa och bank

S:a Omsättningstillgångar

S:A TILLGANGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat kapital

2060 Eget Kapital

2068 VinsUförlust föregående år

S:a Balanserat kapital

S:a Eget kapital

Skulder

Kortfristiga skulder

2445 Övr.skulder

S:a Kortfristiga skulder

S:a Skulder

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

Beräknat resultat:

3,00

1 155,88

I274,06

90 752,20

101 185,14

'101 185,14

't01 't85,14

-59 324,49

-28 260,65

-87 585,14

-87 585,14

-13 600,00

-13 600,00

-13 600,00

-101 185,14

0,00

3,00

1155,88

I274,06

90 752,20

101 185,14

101 185,14

10'l 185,'14

-59 324,49

-28 260,65

-87 585,14

-87 585,14

-'13 600,00

-13 600,00

-13 600,00

-'t01 185,14

0,00

2 922,00

-450,00

-7 233,05

-15 752,20

-20 513,25

-20 5'.|.3,25

-20 513,25

0,00

13 600,00

13 600,00

13 600,00

13 600,00

-6 913,25

2925,00

705,88

2 041,01

75 000,00

80 671,89

80 671,89

80 671,89

-59 324,49

-28 260,65

-87 585,14

-87 585,14

0,00

0,00

0,00

-87 585,14

-6 913,25

0,00

0,00

0,00



Revisionsberättelse

U ndertecknad, Ja n-Olof Friden ma n, utsedd av u pplösni ngsfören i ngsmötet för
Föreningen Ystads Militärmusei Vänner, att granska räkenskaper och

förvaltning för tiden L januari till 26 mars, dvs den slutliga delen av

verksa m hetså ret 20'J"4, vi I I hä rmed lä mna följa nde revisionsberättelse.

Jag har granskat de handlingar som lämnar upplysning om ekonomi och

förvaltning. Protokoll och räkenskaper är förda med ordning och noggrannhet.

Det har inte framkommit någon anledning till anmärkning.

Granskningen är gjord enligt god revisionssed.

Jag föreslår därför;

att framlagda balans- och resultaträkningar fastställs,

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Ystad i mars 2014.


