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Protokoll från styrelsemöte Flygplatsseniorerna / Stockholm den 14 juni 2017
hemma hos Jörgen
Närvarande.

Jörgen Berlin
Ingvar Robertsson
Kenny Lundberg
Eva-Lotte Welam
Peder Andersson

ordförande
vice ordförande
kassör
ledamot
suppleant

Frånvarande:

Barbro Svedberg
Hans Eklund

suppleant
suppleant

1. Mötets öppnande
Jörgen öppnade mötet, hälsade styrelsemedlemmar välkomna.
2. Val av justeringsman / sekreterare
Till justeringsman för mötet valdes Peder Andersson och till sekreterare valdes Kenny
Lundberg
3. Godkännande av dagordningen
Jörgen delade ut dagordningen för mötet och den godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll
Anteckningarna P 2/2017 från mötet den 4 april lästes igenom och lades till handlingarna.
5. Ekonomi
Den ekonomiska rapporten gicks igenom och det konstaterades att det ekonomiska läget är
under kontroll.
6. Erbjudande svenska teatern
Lotta vb till medlemmarna det mail som inkommit med erbjudande från Svenska teatern samt
ser till att det finns en länk på vår hemsida till detta.
7. Utvärdering Uppsala Domkyrka
Ca 20 deltagare och samtliga tyckte att det var ett mycket bra arrangemang.
8. Fördelning av arbetsuppgifter
Eftersom den tidigare sekreteraren (Barbro G) under åren tagit på sig en mycket stor
arbetsbörda har styrelsen beslutat att fördela arbetsuppgifter på styrelsens samtliga
medlemmar och samtidigt minska administrationen och sänka ambitionsnivån. Styrelsen
enades om följande förändringar:
•

Utskick av gratulationskort, upphör

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Välkomstbrev till nya pensionärer, tas upp vid nästa möte
Brev till anhöriga, upphör
Översända inbjudningar till hemsidan för utskick, görs av resp. aktivitetsansvarig vid
varje enskilt tillfälle
Hålla arkivet i ordning, ansvarig Eva-Lotte
Alla protokoll till revisorerna, Kenny kontaktar revisorerna för att höra om det är OK
att styrelseprotokollen läggs på hemsidan (görs inte idag, min anm.)
Hur ska vi sköta kontakten med medlemmarna, mail + brev till dom som inte har mail.
Sista utskicket i samband med ”Grillningen i augusti” därefter kommer det ”bara” bli
mail + publicering på hemsidan
Vem håller kontakt med Rita Grahne för kopiering och frankering, ansvarig Eva-Lotte
Kontakt med Birka Cruises, ansvarig Eva-Lotte
Konto på El-Giganten, ansvarig Kenny
Konto på IncClub, avvaktas t.v.
Inbjudan till ”Grillningen, ansvarig Hans. Kenny kollar med Rickard (Festspecialisten)
vad han skulle ta för att ordna maten mm
Sammanställa våra påminnelselistor, tas vid nästa möte

9. Övriga frågor
Jörgen kommer snarast skicka skrivelse till Swedavia ang. bidraget till föreningen
Jörgen redovisade arbetet från ”gruppen för utvärdering av föreningen”. Konstaterades att
gruppen uttryckt att föreningen skall finnas kvar i sin nuvarande form och med nuvarande
aktiviteter.
10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 22 augusti på Arlanda.
11. Mötets avslutning
Jörgen tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid pennan

Justeras:

Kenny Lundberg

Peder Andersson

Vi arbetade för dagens flyg

