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Referat 2017-09-12—09-13

Referat från styrelsesammanträde och styrelseinternat 2017-09-12—
09-13
Inledning
Styrelsen genomförde dels ett ordinarie styrelsesammanträde dels ett arbetsinternat för diskussion
av lite mer långsiktiga frågor 2017-09-12—09-13.
Styrelsesammanträdet 09-12
Då Mats Söderberg avser lämna uppdraget som ledamot i styrelsen och tillika föreningens
sekreterare vid kommande årssammanträde har frågan om efterträdare hanterats av valberedningen
tillsammans med styrelsen. Vid sammanträdet adjungerades Johan René (Kav) till styrelsen med
inriktningen att valberedningen avser föreslå honom att efterträda Mats Söderberg.
Föreningens ekonomiska ställning föredrogs av skattmästaren. Vi följer helt den plan som lades fast
av årssammanträdet 2016. Kammarkollegiet indikerar att avkastningen av föreningens kapital kan
bli lite högre än vad vi budgeterat för.
Tillflödet av nya medlemmar är gott. Vice ordföranden lämnade över en bunt på 64
medlemsansökningar från studerande vid Försvarshögskolans stabsutbildning
Föreningens 100-årsjubileum är höstens stora aktivitet och det genomförs fredagen den 27 oktober
på Karlberg. De avslutande besluten togs inför evenemanget. Utskick inför jubileet fastställdes och
jubileumsskriften presenterades i färdigt skick. Ett visst överantal har tryckts för att kunna delas ut
till nya medlemmar.
Datum för vårmöte 2018 bestämdes till den 12 april och för höstmöte 2018 till den 18 oktober.
Båda sammankomsterna genomförs på Försvarshögskolan.
Arbetsinternatet 09-13
Under förra året genomfördes ett sammanträde med representanter för Skatteverket för att diskutera
bl a vår bidragshantering. Skatteverket uppskattar den noggrannhet som vi har. Vi själva upplever
handläggningen ändamålsenlig.
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För att underlätta framtagning av beslutsunderlag beträffande bidragsnormer har en
bidragssimulator utvecklats. Med den kan vi snabbt klarlägga konsekvenser av olika bidragsnivåer
efter hänsynstagande till påverkande faktorer. Även fullföljdsgraden framgår av resultatet från
simulatorn. Denna ska användas fullt ut inför normbeslut för 2018.
Vi beslöt att inte föreslå en ändring av medlemsavgiften till kommande årssammanträde. Intäkter av
medlemsavgifter påverkar endast marginellt föreningens ekonomi.
Vi diskuterade vem som ska vara berättigad till begravningshjälp, med anledning av en fråga på
årssammanträdet 2017. Det finns ett antal påverkande faktorer, bl a Skatteverkets syn på vem som
är behövande, rättsläget beträffande skyldigheter för dödsbo och en tänkbar konflikt med vår
skattefrihet. Frågan kommer att besvaras vid vårmötet 2018.
Våra nuvarande stadgar är från 2012. Styrelsen har påbörjat ett arbete med att se över dessa och
diskussion fördes kring ett antal paragrafer och dess lydelse. Styrelsen avser återkomma till
vårmötet med eventuell proposition om justering av stadgarna.
Detsamma gäller styrelsens arbetsordning. Den är i allt väsentligt ändamålsenlig men behöver
genomarbetas på ett antal punkter, såväl vad avser huvudtext som bilagor. Då detta är ett internt
styrelsedokument kommer det fortsatta arbetet att ske i styrelsens regi. Parallellt sker en
genomarbetning av föreningens representationspolicy som är från 2009.
Vi diskuterade också om det finns möjligheter till nya former av ekonomiskt bistånd eller
ekonomiskt bistånd till någon ny kategori medlemmar. Kontakt kommer att tas med Skatteverket
för att efterhöra deras syn på uppkomna förslag innan styrelsen går vidare i arbetet. Denna fråga är
föranledd av att föreningen under några år haft svårt att uppnå erforderlig fullföljdsgrad. Orsakerna
har varit hög avkastning på kapitalet kombinerat med avsaknad, eller nästa avsaknad, av inflation
vilket medfört att ingen del av avkastningen behövt reserveras för att värdesäkra föreningens
kapital.
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