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Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte 
ombord på Birka Paradise den 9 - 10 mars 2010 
 

 
1. Årsmötet öppnas 

Jörgen öppnade mötet . 
 

2. Välkommen 

Jörgen hälsade alla välkomna, medlemmar som icka medlemmar. 
 

3. Parentation 
Två av våra medlemmar,  Bengt Ljungberg och Gunilla Lindberg, har 
avlidit. Mötet hedrade de avlidna genom en tyst minut.  
 

4. Val av ordförande för årsmötet 
Till ordförande för mötet valdes Rune Schelander. 
 

5. Val av sekreterare för årsmötet samt två (2) justeringsmän 

Till sekreterare för mötet valdes Barbro Gerdin och till justeringsmän 
valdes  
Folke Karlsell och Lars Holmqvist 
 

6. Dagordningen fastställs 
Dagordningen godkändes 
 

7. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 

Enligt föreningens stadgar har kallelsen till årsmötet skickats till 
medlemmarna i god tid före årsmötet. 
 

8. Verksamhetsberättelse för 2009 

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
 

9. Ekonomisk berättelse / Vinst- och förlusträkning 
Jörgen kommenterade utfallet i den ekonomiska berättelsen.  År 2009 
visade ett stort underskott vilket berodde på att en faktura (julbordet) inkom 
till föreningen  så sent  att det visade ett underskott. Meningen är att vi i 
fortsättningen ska  
förbruka de medel vi har men vara något striktare. 
Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
 

http://www.lfvpensionarer.se/


 
2009 visar ett stort underskott. Det beror dels på att fakturan för julbordet 
2008 kom in så sent att den felaktigt måste föras till 2009. En ytterligare 
orsak var att styrelsen medvetet förbrukade en del av överskottet från 2008 
som var ett verksamhetsår då styrelsen visade något överdriven 
sparsamhet. Föreningen har inget behov av att fondera medel utöver dem 
som redan ligger i fond. Varje års intäkter bör därför återföras till 
medlemmarna via de aktiviteter som genomförs. 
 
 

10. Revisionsberättelse 
Stig Svensson läste revisionsberättelsen vilken godkändes av 
mötesdeltagarna och lades till handlingarna. 
 
Jörgen gav en eloge till revisorerna för ett mycket bra arbete i samband 
med revisionen. 
 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2009. 
 

12. Återblick på året som gått 
Jörgen gjorde en återblick över år 2009 . 
Våra månadsträffar i Rest Krubban, den sista tisdagen i månaden, är för 
många ett trevligt och uppskattat inslag i vardagen. Trots det är det ibland 
lite dålig anslutning men aktiviteten fortsätter. 
Året började med en föreläsning av Dr Magnus Bodegård i ämnet Hälsa.  
Ett ämne som drar många.  Årsmöte den 11-12 mars. Vi var 2009 lika 
många anmälda deltagare till årsmötet som i år -  58 anmälda. Den 14 maj 
gjorde vi ett studiebesök i Gustavsbergs fabriker.  Efter det, 3-4 juni, kom 
vår ”långresa” till Visby. En mycket trevlig resa med bl a besök på Visby 
flygplats och en  guidning genom Visby. En riktig höjdare blev vår grillning 
vid Halmsjön i augusti. Där bjöd Hans Eklund på en flottfärd på 

Halmsjön. En billig och mysig aktivitet som vi kommer göra till en tradition. I 
september gjorde vi en flygtur med DC 3 Daisy. Föreningen bokade hela 

planet, intresset blev inte lika stort som vi trott så vi fick fylla planet med 
nära och kära. Teaterbesök i oktober, Sista dansen. En tragikomisk 
föreställning med fantastiska ”gamla” skådespelare. Bromma-dagen i 
november där vi fick en genomgång av Anders Wide. Julbordet åt vi på 
Broby Gård.  
 
Resan till  bl a Visby gjorde vi tillsammans med Senior Net vilket gjorde att 
vi fick ner busskostnaden avsevärt. Även i år kommer vi att samarbeta med 
Senior Net till våra resor. Vi kommer eventuellt även att börja ett 
samarbete med Flygledarvetaranerna 
 

13. Styrelsens förslag om komplettering av stadgarna vad gäller 
anhörigas rätt till medlemskap  

Vid månadsmötet den 29 september 2009 lade styrelsen fram ett förslag till 
komplettering i stadgarna. Det gäller anhöriga till medlemmar som funnit 
en samhörighet med föreningen och som efter medlems död gärna även i 
fortsättningen deltager i våra aktiviteter. Den enda skillnaden blir att vi inte 
kan söka bidrag för anhörigmedlem från LFV.  
 
 
 



 
 
Förslag till tillägg i stadgarna §3 
…..Medlemskap kan också beviljas till medlemmars efterlevande som 
tidigare tillsammans med medlem har deltagit i föreningens verksamhet. 
Sådan medlem ska betala lika stor medlemsavgift som övriga medlemmar 
och ska i övrigt ha samma rättigheter i föreningen som övriga medlemmar. 
 
Mötet godkände tillägget. Kompletttering införs i stadgarna. 
 
 

14. Övriga motioner till årsmötet 
Inga övriga motioner har inkommit 
 

 

15. Styrelsens förslag: 
a)  medlemsavgift 200:-/år 
Anledningen till en höjning är att vi från LFV får 200:-/medlem/år i bidrag. 
Mötet godkände en höjning av medlemsavgiften. 
b)  presentation av 2010 år program 

Vid styrelsens planeringskonferens i oktober 2009 gjordes följande 
planering för 2010.  
 
Den 26 januari inledde vi med en föreläsning i ämnet Hälsa med  

Dr Magnus Bodegård  och sjukgymnasten Margareta Rosén.  
Ett studiebesök i Uppsala Domkyrka den 11 februari som följdes av lunch 

på hotell Linné. 
 
Årsmöte ombord på Birka Paradise 9-10 mars. 
 
Kommande aktiviteter 
 
30 mars  Månadsträff på Rest Krubban 
8 april  Bussresa till Söderhamn. Sista anmälningsdag 
                                        26 mars (idag 3 medl anmälda) 
13 april  Styrelsemöte på Arlanda 
27 april  Månadsträff på Rest Krubban 
4 maj  Styrelsemöte på Bromma 
27 maj  Albert Engström museum i Grisslehamn. Sista          
   anmälningsdag den 17 maj 
25 maj  Månadsträff på Rest Krubban 
8 juni  Styrelsemöte på Arlanda 
17 augusti  Styrelsemöte på Bromma 
19 augusti  Grillning vid Halmsjön 
31 augusti  Månadsträff på Rest Krubban 
7 september  Styrelsemöte på Arlanda 
11-12 september Fyrverkerikonsert Dalhalla. Sista anmälningsdag   
                                        den 23 april 
28 september  Medlemsmöte i samband med månadsträff på 
                                        Rest Krubban. Kallelse kommer att utgå 
oktober  Teater 
oktober  Styrelsens planeringskonferens 
26 oktober  Månadsträff på Rest Krubban 
4 november  Arlanda- dagen 
9 november  Styrelsemöte på Bromma 
30 november  Månadsträff på Rest Krubban 
9 december  Julbord 



 
 

16. Val av styrelse 
Efter valberedningens förslag valde mötet sålunda: 
Ordförande Jörgen Berlin 1 år 
Ledamot Thorbjörn Andersson 2 år 
  Ingvar Robertsson (2 år) har 1 år kvar på sin mandattid 
  Barbro Gerdin (2 år) har 1 år kvar på sin mandattid 
  Ulla Holm  2 år 
  Birgitta Lindwall (2 år) har 1 år kvar på sin mandattid 
Suppleanter Jan Almgren 1 år 
  Kjell Jakobsson 1 år 
 
 
 

Elsa Hallberg har tackat nej till ytterligare 1 år (suppl) varför Jan Almgren 
tillfrågats och accepterat. När det gäller Hans-Ivar Glantz var han villig att 
ställa upp ytterligare 1 år men styrelsen och valberedningen valde att 
lämna frågan om hans styrelsearbete till årsmötet. Under 2009 har Hans-
Ivar inte deltagit i något styrelsemöte varför styrelsen vill ha en suppleant 
som kan deltaga aktivt i styrelsearbetet. Styrelsens arbetsfördelning 
innebär att även suppleanter är delaktiga i styrelsearbetet. Valberedningen 
frågade därför Kjell Jakobsson som är villig att ställa upp som suppleant. 
Årsmötet tackade därför nej till Hans-Ivars förslag att fortsätta. 
 

17. Val av 2 revisorer, 1 år, och revisorsuppleant, 1 år 
Till revisorer valdes Barbro Dinborn och Stig Svensson och till  revisor-
suppleant  valdes Folke Karlsell. 
 

18. Val av valberedning 
Till valberedning valdes Gunnel Eriksson och Rune Schelander. 
 

19. Övriga frågor 

*  Kjell Jakobsson föreslog att vi ska göra en rundringning för att få med de 
medlemmar som sällan är med på våra aktiviteter. 
Jörgen informerade att styrelsen har haft det uppe som förslag att vi skall 
göra upp ett  ”värvningsarrangemang” för nya och även gamla 
medlemmar. En fråga som styrelsen får ta upp i kommande möte. 
 
*  Jörgen tackade styrelsen, en bra styrelse som har varit lätt att samarbeta 
med. Elsa avtackades för sina två år i styrelsen. 
 
*  Lasse Holmqvist informerade om arbetet med Hemsidan. Thorbjörn 
Andersson och Hans Eklund håller på att introduceras i det administrativa 
arbetet med Hemsidan. Lasse efterlyste mer Berättelser för att hålla sidan 
mer levande. Om det är någon som har en berättelse – eller ett foto - kan 
den skickas till styrelsen@lfvpensionarer.se. Om man inte har någon dator 
går det bra att skriva en berättelse för hand och skicka den till någon i 
styrelsen som vidarebefordrar den. 
Lasse har roat sig med att ta fram statistik över hur många som besöker 
vår Hemsida. En ökning har skett sedan vi fått en länk till Arlanda-Bromma 
intranet 
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20. Mötet avslutas  
Rune avslutade mötet och tackade styrelsen för att de gjort ett bra arbete 
under året och alla som deltagit i årsmötet. 
 
 
 
 
 
 
Vid anteckningarna 
 
 
Barbro Gerdin 

 
 
 
 
 
 
 

Justeras: 
 
 
 
Folke Karlsell    Lars Holmqvist 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                              Vi arbetade för dagens flyg 


