
Lördagen den 21 april 2018 

Bilaga till Kvacket 2/18 

Obs! Poströstningsblanketten finns på sidan 4 efter mötesordningen. 

0,5. Mötets öppnande. 

1. Kontroll av närvarande och poströstande medlemmars rösträtt 

2. Val av mötesordförande, protokollförare, justerare och rösträknare 

3. Beslut om mötets beslutsmässighet 

4. Fastställande av mötesordning 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut 

6. Revisorernas berättelse 

7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

Revisorerna föreslår att (a) årsmötet fastställer resultat- och balansräkning för år 2017 

samt 

 att (b) årsmötet beviljar styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhet 

och förvaltning under år 2017. 

8. Beslut om styrelsens storlek 

Valberedningen föreslår att årsmötet beslutar att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. 

9. Förslag till budget 

 Fråga till kandidaterna: ”Favoritserie med Alexander Lukas?” (Han fyller 70 år i år.) 

10. Val av ordförande 

Valberedningen föreslår att koll. 2348 Mats Nilsson omväljs till ordförande. 

 Född 1971. Bor i Stockholm. Svar: ”Hondorikas hemlighet” (DD 46). 

11. Val av sekreterare 

Valberedningen föreslår att koll. 2867 Andreas Eriksson omväljs till sekreterare. 

 Född 1989. Bor i Uddevalla. Svar: ”Jul i Pengalösa” (W OS 367). 

12. Val av kassör 

Valberedningen föreslår att koll. 316 Greger Nässén omväljs till kassör. 

 Född 1960. Bor i Stockholm. Svar: ”De gamla kärleksbreven” (WDC 111). 

13. Val av minst tre övriga styrelseledamöter 

Valberedningen föreslår att koll. 2165 Klaus Dejler omväljs till övrig styrelseledamot. 

 Född 1957. Bor i Vårby. Svar: ”De tre steglitsornas tecken” (Aku Ankka 02/1998). 

Valberedningen föreslår att koll. 1382 Bror Hellman omväljs till övrig styrelseledamot. 

 Född 1968. Bor i Stockholm. 

Valberedningen föreslår att koll. 2936 Hampus Johansson omväljs till övrig styrelseledamot. 

 Född 1996. Bor i Hunnebostrand. Svar: ”Skryter bäst som skryter sist” (WDC 88). 

Valberedningen föreslår att koll. 2856 Marina Johansson omväljs till övrig styrelseledamot. 

 Född 1988. Bor i Karlstad. Svar: ”Turknutten” (WDC 140). 
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14. Val av två revisorer 

Valberedningen föreslår att koll. 507 Rolf Lindby omväljs till revisor. 

 Född 1957. Bor i Segeltorp. Svar: ”Kalle Anka på Grönland”  (W OS 256). 

Valberedningen föreslår att koll. 2676 Kaija Olausson omväljs till revisor. 

 Född 1971. Bor i Segeltorp. Svar: ”Turknutten” (WDC 140). 

15. Val av valberedning 

16. Beslut om medlemsavgifter 

16a. Årsavgifter för vuxna. 

Styrelsen föreslår att  årsavgiften förblir 140 kr för äldre kollusorer i Sverige och 

210 kr för äldre kollusorer utomlands. 

16b. Årsavgift för knattar. 

Styrelsen föreslår att  årsavgiften förblir 70 kr för knattar (högst 18 år). 

16c. Livstidsavgifter. 

Styrelsen föreslår att  livstidsavgiften förblir 3131 kr per liv för kollusorer i Sverige 

och 4711 kr per liv för kollusorer utomlands. 

17. Proposition om stadgeändring 

Årsmötet och höstmötet 2015 fastställde styrelsens förslag till stadgeändringar som innebar att vi återgick till 

att årsmötet väljer sekreterare. Tyvärr glömde styrelsen bort att föreslå att återställa paragraf 6.7, som beskriver 

när fyllnadsval till styrelsen behöver genomföras. Detta korrigerades genom beslut på årsmötet och höst/-

vintermötet 2016. Tyvärr förbisåg styrelsen att två paragrafer till behövde återställas till den tidigare lydelsen. 

Det är paragraf 5.6.2 (punkt 13 i mötesordningen för årsmöte) och 6.2 (om styrelsens sammansättning). Höst-

mötet 2017 beslutade att tillstyrka styrelsens följande förslag, så om även årsmötet 2018 gör så träder de i kraft. 

Styrelsen föreslår att Paragraf 5.6.2, punkt 13, ändras från 

”13. Val av minst tre övriga styrelseledamöter” 

till 

”13. Val av minst två övriga styrelseledamöter” 

samt  att Paragraf 6.2 ändras från 

”Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör och minst tre övriga ledamöter.” 

till 

”Styrelsen ska bestå av ordförande, sekreterare, kassör och minst två övriga ledamöter.” 

18. Motion från koll. 2813 Bo Franzén, Stockholm 

Rättvisa åt Fnatte! 

Av Kalle Ankas (er)kända brorsöner har jag ända sedan barndomen känt särskilt för, identifierat mig speciellt 

med, Fnatte. Samtidigt har jag smärtsamt erfarit att han på ett misstänkt konsekvent sätt åsidosatts till förmån 

för sina två (kända) enmänningar. Fnatte har helt enkelt alltför ofta tvingats spela andra eller tredje fiolen än 

vad som vore fallet med en statistiskt sett normalfördelad rollbesättning i äventyren, vilka lyckligtvis tecknats 

ned åt oss i efterhand. Några som helst kvantitativa data som stödjer detta mitt påstående kan jag ej, vill jag ej, 

bestå föreningen med. Men det är också överflödigt, då jag här lutar mig mot min självklara oöverträffade 

erfarenhet, kunnighet och känsla. Med andra ord utgör diskrimineringen av Fnatte ett utmärkt starkt exempel på 

så kallade alternativa fakta. Då bör det, riktigt noga, samt även strykas under med kursiv stil, det vill säga 
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påtalas, att vår Donald är totalt överlägsen George Washingtons sene efterföljare på posten. ”In Donaldismo 

Veritas” får inte förblandas, missförstås eller misstolkas här. 

Problemkomplexet Tjatte, Knatte & Fnatte – och de roller de tilldelas på äventyrets universella scen – är alltför 

vidlyftigt för att redas ut i sin helhet här. Men ingen har ju ännu artikulerat påstått att Fnatte inte skulle vara på 

jämlik fot med sina (kända) bröder. En antydan om huvudbryets magnitud får bli till fyllest via 

översättningsproblematiken, såsom den kvistiga frågan vad Läskeblask egentligen motsvaras av på engelska? 

Den drickan har, tillika, att göra med det svåra spörsmålet om var Ankeborg egentligen ligger på jordklotet – i 

Sverige eller Amerika? Därom tvistar di lärde och det synes som om staden ifråga ambulerar mellan 

kontinenterna, ett faktum som gör Cornelius Knös’ (alias Josef Ankelius’) skapelse ännu mer mytisk än på 

originalspråk. Även i detta fablernas oöverträffade Mecka återfinns rättvisan i perfekt passande form av en 

uggla som domare, samt i politiken via sin borgmästare som passandes vara ett stort höghattat svin. 

Med dessa klargörande symbolistiskt träffsäkra utvikningar är det dags för NAFS(k) att vidta 

sedvanliga kraftfulla resoluta åtgärder och uttala: 

(a) att verka för rättvisa – åtminstone när Ankeborg ligger i Sverige – åt Fnatte! 

(b) att uttala på svenskt språk ett nej, eller snarare ett nja, till hattifnattar parallellt med ett 

tvekanslöst ja till Fnatte! 

Styrelsens yttrande: 

Motionärens förslag (a): 

Det är ytterst tveksamt ifall den föreslagna åtgärden kommer ge önskad effekt. Om styrelsen tolkar motionären 

rätt kan dock ”att verka för rättvisa” betyda att bedriva forskning på området och ge problemet kring Fnatte en 

rättvis behandling. Det går i linje med NAFS(K):s syfte att befrämja ankism. 

Styrelsen föreslår att årsmötet bifaller motionärens förslag (a). 

Motionärens förslag (b): 

Vi antar här att motionären med ”hattifnattar” menar Borgmästare Bacon och andra höga potentater i Ankeborg. 

Styrelsen kan inte se något skäl till att gynna Fnatte mer än dessa ”hattifnattar”. Det står inte i NAFS(K):s makt 

att avgöra vilka figurer som ska sägas ”nej” eller ”ja” till. 

Styrelsen föreslår att årsmötet avslår motionärens förslag (b). 

19. Övriga frågor 

19a. Val av vice ordförande 

20. Mötets avslutande 
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1. Markera JA eller NEJ vid de punkter du vill rösta på. 

 Du röstar om revisorernas förslag i punkt 7a och 7b, valberedningens förslag i punkt 8, 10, 11, 12, 13 och 14 samt 

styrelsens förslag i punkt 16a, 16b, 16c,17, 18a och 18b. Förslagen beskrivs i mötesordningen. Enligt stadgarna 

kan du lämna egna förslag på punkt 8, 16a, 16b och 16c om mötet röstar NEJ till förslagen. På punkt 16a och 16c 

kan du lämna två förslag där det första gäller för medlemmar i Sverige och det andra för övriga. Dina förslag tas 

med bland övriga förslag vid ny omröstning om styrelsestorlek eller avgifter. 

2. Skriv ditt kollusorsnummer, namn och datum längst ner. 

 Om du vill rösta anonymt lägger du blanketten utan underskrift i ett kuvert. Klistra igen det och lägg det i ett 

ytterkuvert på vars baksida du skriver kollusorsnummer, namn och datum. 

3. Skicka poströsten till NAFS(K):s valberedning, c/o Göran Ribe, Lundagatan 38 B, 117 27 

Stockholm eller goran.ribe@gmail.com så att den är framme senast fredagen den 20 april. 

 Vill du ha kvar blanketten, skicka en kopia eller e-posta. Valberedningen räknar poströsterna, inklusive 

anonyma poströster och kontrollerar att samtliga röstande finns med i röstlängden. Valberedningen har tystnads-

plikt om vilka som röstat anonymt. Om någon av de poströstande skulle komma på mötet makuleras poströsten. 

   JA NEJ 

7. Ansvarsfrihet (a)   

  (b)   

8. Styrelsens storlek   Eget förslag om årsmötet röstar NEJ: ______  st 

10. Ordförande 

 Mats Nilsson   

11. Sekreterare 

 Andreas Eriksson   

12. Kassör 

 Greger Nässén   

13. Övriga styrelseledamöter 

 Klaus Dejler   

 Bror Hellman   

 Hampus Johansson   

 Marina Johansson   

14. Revisorer 

 Rolf Lindby   

 Kaija Olausson   

16. Medlemsavgifter 

16a. Vuxna.    Egna förslag om årsmötet röstar NEJ: ____ kr / ____ kr 

16b. Knattar.    Eget förslag om årsmötet röstar NEJ: ____ kr 

16c. Livstidsavgifter.    Egna förslag om årsmötet röstar NEJ: ____ kr / ____ kr 

17. Stadgeändring     

18. Motion (a)   Obs! JA = du vill i likhet med styrelsen bifalla förslaget 

  (b)   Obs! JA = du vill i likhet med styrelsen avslå förslaget 

 

Kollusor nr ................. Namn ...................................................................... Datum ........................... 


