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MC-POLISVETERANERNA 

 

Protokoll fört vid årsmötet torsdagen den 28 april 2022 kl 18.00 

 

Plats:    Polismuseets fordonssamling i Tullinge 

 

 

Styrelsen:  Per-Ove Nordqvist                                                              
 Thord Åberg                                               
Ragnar Pålsson 

Ej närvarande: Ulf Emilsson                                                 
Sören Wictorsson                                         
Bengt Svensson                                                     
Leif-Åke Andersson (revisor) 

Revisorer               Anders Halvarsson 

Valberedning Hans Back  (sammankallande)                    
Örjan Brodin      
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1. Mötets öppnande. 

Ordförande Per-Ove Nordqvist öppnade det 38:e årsmötet med att hälsa alla de 
närvarande varmt välkomna och presenterade därefter styrelsen, men berättade 
också att kassören Ulf Emilsson och att vice ordförande Sören Wictorsson samt 
suppleanten Bengt Svensson tyvärr inte kunde närvara i kväll. Kvällens 
föredragshållare Jonas Trolle presenterades därefter. 
 

 

2. Parentation. 

Under åren 2021 och 2022 har 4 medlemmar/kamrater avlidit. För 
dessa hölls en tyst minut, stående. 

Nämligen: 

Anders Nordlöf, Västerhaninge 2021 

Staffan Elm, Onsala   2021 

Lennart Axelsson, Malmö  2021 

Jörgen Trollér, Halmstad  2022 
 

 

3. Val av ordförande för årsmötet. 

Mötet valde den sittande ordföranden till att leda årsmötesförhandlingarna. 

 

4. Val av sekreterare för årsmötet. 

Mötet valde den sittande sekreteraren till att skriva årsmötesprotokollet. 

 

5. Godkännande av dagordning. 

Den utskickade dagordningen godkändes.  

 

6. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.  

Mötet föreslog Kent Swedenås och Curt Söderlund och beslutade enhälligt att 
dessa två herrar skall justera årsmötesprotokollet och tillika vara rösträknare. 
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7. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 

Enligt stadgarna skall kallelsen gå ut till medlemmarna 3 veckor innan 
årsmötet. Utskicket till årets årsmöte är daterad den 8 mars och därmed har 3 
veckor med råge har uppfyllts. 

Mötet beslutade att utskicket skett i enlighet med stadgarna. 
 

8. Verksamhets- och kassaberättelse. 

a) Mc-polisveteranernas verksamhetsberättelse för 2021.  (Bilaga A). 

”Bokslutsrapport för verksamhetsåret 2021” (bilaga A) har delats ut till alla i 
församlingen och ordföranden redogör för hur styrelsen sett ut under det gångna 
året. Följande personer har verkat i styrelsen: ordförande P-O Nordkvist, vice 
ordförande Sören Wiktorsson, sekreterare Thord Åberg, kassör Ulf Emilsson 
och slutligen Håkan Röstlund som axlat uppgiften som klubbmästare. Styrelsen 
har även stöttats av två suppleanter nämligen Ragnar Pålsson och Bengt 
Svensson.  

Även under detta år har revisorerna varit Leif-Åke Andersson och Anders 
Halvarsson och som revisorssuppleant Håkan Wrejde.  

Valberedningen har bestått av Hans Back, tillika sammankallande, och Örjan 
Brodin. 

Ordföranden redovisade lite fakta om vad som gjorts under året.    
Styrelsen har genomfört 11 styrelsemöten. Föreningen har idag 463 medlemmar 
inklusive 9 hedersmedlemmar. Styrelsen tagit fram en rekryteringsbroschyr som 
skall delas ut bland annat till alla som klarat någon av polisens mc-kurser.  

b) Bokslutsrapport för verksamhetsåret 2021.   (Bilaga B). 

Med anledning av att kassören inte var på plats fick vår mycket kunnige 
styrelsesuppleant Ragnar Pålsson, uppdraget att klargöra för vad alla siffrorna i 
kassaberättelsens står för. Ragnar framförde en målande och klar ”tavla” om 
alla siffrornas innebörd och deras betydelse.  

Mötet beslutade enhälligt att godkänna bokslutsrapporten och verksamhets-
berättelsen varför de lades till handlingarna. 

 

9. Revisionsberättelse.  (Bilaga C). 

Revisor Anders Halvarsson läste upp årets revisionsberättelse och föreslog 
årsmötet att tillstyrka resultatet av revisionsberättelsen och att bevilja styrelsen  
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ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  

Mötet beslutade enhälligt att godkänna revisionsberättelsen och lägga den till 
handlingarna. 

 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

 

11. Val av ordförande för ett (1) år. 

Valberedningens Hans Back föreslår Per-Ove Nordqvist som ordförande för ett 
(1) år.  

Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

 

12. Val av två (2) styrelseledamöter för två (2) år. 

Valberedningens Hans Back föreslår att Sören Wiktorsson och Thord Åberg 
skall väljas för ytterligare två (2) år.   

Årsmötet beslutar i enlighet med valberednings förslag. 

                                                                                           

13. Val av en (1) styrelsesuppleant för två (2) år. 

Valberedningens Hans Back föreslår att Lars Ekström skall väljas som 
suppleant för två (2) år.  

Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

 

14. Val av en (1) revisor för två (2) år. 

Valberedningens Hans Back föreslå att Leif-Åke Andersson och Anders 
Halvarsson skall väljas som revisorer för ytterligare två (2) år.     

Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.          

 

15. Val av en (1) revisorssuppleant för 1 år. 

Valberedningens Hans Back föreslår att som revisorssuppleant skall Håkan 
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Wrejde väljas för ett (1) år. 

Årsmötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

16. Val av valberedning för ett (1) år. 

Mötesdeltagarna enades om att välja Hans Back (sammankallande) samt Örjan 
Brodin och Thomas Kuntze att ansvara för att valet av styrelsemedlemmar och 
revisorer ska fungera lika bra vid årsmötet 2023. 

 

17. Fastställande av årsavgift. 

Vår kassör har via ordföranden framfört förslaget om att årsavgiften 2023 skall 
ligga kvar på nuvarande 100 kr. Detta med anledning av att föreningens egna 
kapital bör ligga på mellan 40.000 kr och 50.000 kr på årsbasis. I skrivande 
stund har föreningen ett eget kapital på 43.910 kr. 

Årsmötet beslutade därför att föreningens årsavgift, i enlighet med kassörens 
förslag, skall vara oförändrat och ligga kvar på 100 kr/år under verksamhetsåret 
2022 - 2023. 

 

18. Övriga frågor enligt stadgarna. 

a) Insamlingsstiftelsen. 

Insamlingsstiftelsen har under alla år, tyvärr, bara kostat Polismuseet pengar. 
Styrelsen beslutade därför att avsluta stiftelsen under år 2021. Det som ställde 
till problem för föreningen var att den revisor som satt inne med alla kunskaper 
om stiftelsen, valde att gå i pension. Efter mycket letande hittade vår ordförande 
en revisor i Falun, som var villig att åta sig jobbet till en kostnad av 10.000 kr. 
Efter mycket jobb kunde vi, den 16 dec 2021, lämna in till Länsstyrelsen i 
Stockholm en ansökan om stiftelsens upphörande. Ett beslut från LST kom i 
januari 2022 om att stiftelsen nu avregistrerats.   

 

b) Samverkan med Polismuseet och c) Öppet hus i fordonssamlingen. 

Föreningen har tillsammans med Polismuseet, beslutat att det skall anordnas 5 
dagar ”öppet hus” i fordonssamlingens lokaler. Dagarna är enligt följande: 

Lördagen den 21 maj, tisdagen den 28 juni, onsdagen den 13 juli, torsdagen den 
18 aug och lördagen den 10 sept. Lokalerna är öppna, samtliga dagar, mellan kl 
10.00 – 14.00. Parkering sker inne på gårdsplan, och parkeringen och inträdet  
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är för alla som besöker utställningen gratis. 

Till Prins Bertils memorial, som går av stapeln i månadsskiftet maj – juni i år 
skall föreningen medverka med två polisbilar och två polismotorcyklar. 
Arrangemanget innehåller en utställning på Djurgården och en kortegerunda 
genom Stockholm. 

 

d) Årets Kulturrunda.  

Kulturrundan i år genomförs mellan den 26 och den 28 augusti. Rundan går på 
små och vackra vägar genom Skåne, Småland och Halland. Det är Mats Stridh i 
Markaryd som är huvudansvarig och den som man anmäler sig till. 

 

e) Rekrytering av nya medlemmar och kontaktpersoner. 

Styrelsen jobbar väldigt aktivt för att få kontakt med medlemmar uti i vårt 
avlånga land. Därför har varje län tagit ut en kontaktperson som styrelsen håller 
kontakt med. Kontakten sker genom att vi skickar ut varje styrelseprotokoll och 
dessutom har vi Zoom-möten (video). Styrelsens målsättning är att vi skall få in 
ett nytt och kreativt tänkande som kan utveckla vår eminenta förening. 

 

f) Övriga frågor. 

Ragnar försöker under denna punkt värva medlemmar som kan hjälpa till under 
de dagar då museet har öppet hus i fordonssamlingens lokaler i Tullinge. Är 
man intresserad kontaktar man Bengt Svensson på tfn 0730 – 37 45 00. 

 

19. Mötets avslutande. 

Klockan 19.00 kunde ordföranden Per-Ove Nordqvist avsluta mc-
polisveteranernas årsmöte år 2022 och han ville rikta ett stort tack till 
styrelseproffset och föreningens tidigare ordförande under många år Ragnar 
Pålsson. 

P-O överlämnar en stor blombukett som tack för allt arbete han lagt ner på 
föreningen. Ragnar har tidigare fått en vackert utsnidad ”polisgubbe”. Även 
kvällens föreläsare Jonas Trolle får en blombukett. Jonas var en av de poliser 
som fick ”Kapten klänning” dömd och inlåst för många väldigt grova och 
hänsynslösa våldsbrott. Jonas trollband oss i en timme men vi var väldigt 
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många som ville höra ofantligt mycket mer om denna skrämmande människa.  

Ett proffsigt polisarbete. 

 

 

 

 

Vid protokollet. 

Saltsjö-Boo den ……. maj 2022 

            
             

 

…………………………..                                                     

Sekreterare Thord Åberg                                        

 

 

Justeras           Justeras 

Stockholm …... ……maj  2022            Stockholm …………maj   2022
               

 

 

………………………………..                      …………………….…………….. 

Kent Swedenås                                               Curt Söderlund                                 
0705 – 65 80 09        0706 – 68 93 81   
            
     


