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Kallelse 1: Föreningens årsmöte 23-03-27 
 
Härmed kallas till ordinarie årsmöte i Varvshistoriska Föreningen i Malmö. 

 
Tid      Måndag 27 mars 2023 kl. 18.00 
  

Plats    Kockums Fritid (Annebergsgården matsal är f.n. stängd)  
    

Kostnad 200 kronor. Landgång, lättöl/vatten, kaffe och småkaka. 
 

Anmälan  Anmälan till årsmötet görs genom inbetalning till föreningens 
postgiro 262043-3 senast 20 mars. Ev. avanmälan meddelas Gunilla 

Carlsson, tel. 0708-528878, alt. gunilla.mcarlsson@telia.com 
Vid avanmälan efter 20 mars ingen återbetalning. 

 

Årsmöte  Årsredovisning utdelas innan årsmötet. 
 

 Som tidigare nämnts vid våra två senaste möten har Varvshistoriska 
Föreningen i Malmös valberedning meddelat att 17 medlemmar har 

tillfrågats om ett deltagande i styrelsen, men alla har tackat nej. 
 

 Befintliga ledamöterna Helge Ström-Olsen, Bengt Antoniusson, 
Gunnel Göransson, Gunilla Karlsson, Leif Sten och Peter Skantze har 

meddelat att de inte längre ställer upp i styrelsen, men har 
accepterat att sitta kvar tills man har hittat en lösning. 

 
 Två möjligheter står till buds, antingen att gå samman 

med en annan förening eller att helt lägga ned 
Varvshistoriska Föreningen i Malmö.  

 

 Vi har tillfrågat två potentiella samarbetspartners,  



2023-02-22 

 

Stirling Veteranerna, som tackade nej, och Skånska 

Ingenjörsklubben, SIK, som är positivt intresserad.  
 

 Vi har haft tre möten med SIK:s styrelse och vi har funnit att 
styrelserna i såväl VFiM som SIK har båda två sagt ja.  

 
 Nu är det upp till er att säga vad ni tycker! Enl. stadgarna behövs 

två tredjedels majoritet på årsmötet för endera förslaget. Vid ett ja 
till samgående påbörjas samarbetet med Skånska Ingenjörsklubben 

snarast. Vid ett nej krävs ytterligare ett möte inom en till sex 
månader för fastställande av beslut.  

     
Föredrag  Roger O Berg, FOU-chef på Saab Kockums 

 
Avgifter och  Årsavgiften: 500 kronor för företag, 100 kronor för enskild  

inbetalning  medlem och 150 kronor för familjemedlemskap. 

 Inbetalning görs till föreningens postgiro 262043-3  
Glöm inte att skriva namn(en) på inbetalningen. 

 
 

 
 

VARMT VÄLKOMNA      Styrelsen 

 

 

-------------- 

 

 

 

 

KALLELSE 2: Extra gemensamt årsmöte med 

 SIK 2023-05-03 
 

Tid   Onsdag 3 maj 2023 kl. 18.00  
 

Plats  Kockums Fritid 

 

Årsmöte Årsredovisning utdelas innan årsmötet. 

 

 

VARMT VÄLKOMNA      Styrelsen 

 


