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Närvarande:  

Styrelsen: Åsa Wackelin Flanking Kårchef, Tore Karlsson Vice kårchef,  

Göran Ekström Kassör / Sekreterare, Lars Franson Ledamot, Ingemar Gutenberg Ledamot. 

Medlemmar: Enligt separat lista, Bilaga 1.  

Övriga: Curt-Ove Jakobsson Riks Kårs Chef 

 

 

 

 Stämmans öppnande. 

Kårchef Åsa Wackelin Flanking öppnade andra ordinarie Kårstämman   

för Frivilliga Automobilkåren Gotland och hälsade alla välkomna. 

Varvid Curt-Ove (RKC) tog vid och höll ett föredrag om vad FAK gör  

och dess inriktning 2021-2022, därefter tog  

Gotlands Landshövding Anders Flanking vid och hade en kort reflektion på RKC:s 

presentation.  

Sedan tog kårchefen Åsa ordet åter och fortsatte stämman.   

§ 1 Val av ordförande och vice ordförande för kårstämman. 

Som mötesordförande föreslogs och valdes Åsa Wackelin Flanking. 

och som vice mötesordförande föreslogs och valdes Sara Wilhelmsson. 

Val av sekreterare för kårstämman. 

Som sekreterare för mötet föreslogs och valdes Göran Ekström.                        

§2  Val av justeringsmän och rösträknare för kårstämman. 

Tore Karlsson och Anders Flanking föreslogs och valdes 

till justeringsmän tillika rösträknare för stämman. 

§ 3 Fastställande av röstlängd för stämman. 

  De medlemmar som var närvarande enligt separat lista är alla röstberättigade.

                                                  

§ 4  Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande  

  Utlyst på FAK riks kalendersida. Mail till samtliga medlemmar i oktober, december, 

  januari, februari samt mars. Handlingar samt kallelse på hemsidan.   

  Mötet beslutade att det var kallat till i laga ordning.  

§ 5 Fastställande av föredragningslista. 

  Mötet fastslog utsänd dagordning utan ändringar. 

§ 6  Kårstyrelsens årsredovisning för föregående verksamhetsår. 

  Kassören gjorde ett kort sammandrag av årsredovisningen 

  varvid mötet godkände den. (även bifogad i stämmohandlingarna) 

 

§ 7  Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2020 

  Kårchefen föredrog revisorerna berättelse, varvid den lades till handlingarna. 



 

 

 

§ 8 Fastställande av balansräkning för 2020. 

  Mötet fastställde liggande balansräkning för 2020. 

 

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet. 

  Mötet beslutade att lämna styrelsen  

  ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2020. 

 

§ 10 Kårstyrelsens budgetförslag avseende egna medel för 2021 

  Föredrogs enlig medsänd verksamhetsplan, och lades till handlingarna. 

 

 

§ 11 Fastställande av årsavgift för Frivilliga Automobilkåren Gotland 2022 

  Mötet fastslog årsavgiften till att vara 175 kronor för 2022.  

  Med tillägget att detta styrs av vad som beslutas i § 12  

    

§12  Frågor som av kårstyrelsen adresserats till kårstämman. Propositioner 

   Proposition 1, föredrogs av mötesordföranden. 

  Mötet biföll propositionen med Justeringen av årtalet var fel skall vara 2022 

  och att medlemsavgiften för 2022 även skulle vara subventionerad för ungdomar 

  och de över 70 år (80sek). 

  För 2023 föreslår FAK Gotland en medlemsavgift på 250kr,  

  Ungdomsmedlemsavgiften förslås vara 100kr,  

  detsamma gäller pensionär över 70 år.  

  Ungdomsmedlemskap gäller till och med det år medlemmen blir 18 år.    

  Och att skicka proposition till Rikskårsstämman  . 

§13 Förslag från medlemmar. Motioner. 

  Inga Motioner att behandla. 

 

§14  Fastställande av antal ordinarie ledamöter samt ersättare. 

  Då FAK Gotland är en nystartad kår föreslogs det att endast vara 

  fem stycke ledamöter och två stycken suppleanter inklusive ordförande i styrelsen. 

  Mötet fastställde förslaget. Och valen under §15 för att styrelsen skall 

  komma i fas med vartannat års principen enligt stadgarna. 

§15  Val av styrelseledamöter och ersättare. 

  Kårchef.  Åsa Wackelin Flanking Vald 2020 på 2 år (1år kvar). 

   Vice kårchef.  Tore Karlsson vald 2020 på 2 år (1år kvar). 

  Kassör. Göran Ekström föreslogs och valdes på 2 år. 

  Sekreterare. Samma som kassör. 

  Ledamot.  Ingemar Gutenberg föreslogs och valdes på 2 år. 

  Ledamot.  Lars Fransson föreslogs och valdes på 1 år. 

  Suppleant. Mattias Ringbom föreslogs och valdes på 1 år. 

  Suppleant. Johan Ljunggren föreslogs och valdes på 2 år. 

 

§16  Val av revisorer och ersättare. 

  Extern revisor Andreas Unger föreslogs och valdes med FAK Riks som ersättare.  

 

 



 

§17  Val för ett år av föreskrivet antal ombud jämte ersättare för dessa till rikskårens  

  rikskårstämma under 2021. 

   Förslag: En (1) ordinarie: kårordförande, Ersättare närvarande: v. kårordförande 

  Och då vi får sända tre stycken ombud föreslås det att styrelsen har mandat att utse  

  det tredje ombudet.  

  Mötet biföll detta förslag. 

 

§18  Val av tre ledamöter i valberedningen varav en sammankallande. 

  Som sammankallande i valberedningen föreslogs och valdes Christer Eskelin.  

  Som ledamöter i valberedningen föreslogs och valdes Jennifer Eriksson  

  och Marcus Antonsson. 

   

 

§19  Frågor som anmälts under §5. 

  Inga frågor fans att behandla. 

 

§20 Stämmans avslutande. 

  Åsa tackade deltagarna för visat intresse och avslutade kårstämman. 

    

                          
                           
                           Göran Ekström 
                          Mötessekreterare. 

                     
            
                         Åsa Wackelin Flanking                                               
                            Möteordförande                   

  
  

 

 Tore Karlsson               Anders Flanking 

     Justerare                     Justerare  


