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Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma
årsmöte ombord på Birka Paradise den 14 – 15 mars 2012
1. Årsmötet öppnas
Jörgen förklarade årsmötet öppnat.
2. Välkommen
Jörgen hälsade alla, medlemmar som icke medlemmar, välkomna till
årsmötet 2012.
3. Parentation
Sedan årsmötet 2011 har sex medlemmar avlidit. De är Birgitta Lindwall,
Stig Westlund, Folke Karlsell, Olle Andersson, Janne Lindberg och Göran
Eriksson. Mötet hedrade de avlidna med en tyst minut.
4. Val av ordförande för årsmötet
Till ordförande för mötet valdes Björn Kark.
5. Val av sekreterare för årsmötet samt två (2) justeringsmän
Till sekreterare för årsmötet valdes Barbro Gerdin och till justeringsmän
valdes Gustav Änst och Lars Holmqvist.
6. Dagordningen fastställs
Dagordningen godkändes. Siv Svensson påpekade att under punkten 15
stod det att det skulle väljas fem ledamötet på två år. Tre av ledamöterna
har ett år kvar av sin mandattid och det är två ledamöter som skall väljas
på två år.
7. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Enligt föreningens stadgar har kallelsen till årsmötet skickats till
medlemmarna i god tid före årsmötet
8. Verksamhetsberättelse för år 2011
Mötesdeltagarna hade fått ta del av verksamhetsberättelsen innan mötet
och godkände den. Jörgen informerade om att antalet medlemmar som
står angivet inte stämmer. Föreningens medlemsantal har minskat och vi
är idag ca 120 medlemmar.
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.
9. Ekonomisk berättelse / Vinst- och förlusträkning
Jörgen kommenterade utfallet i den ekonomiska berättelsen. Vi har under
2011 sponsrat mer än vad vi har råd med. Den dyraste aktiviteten som
föreningen sponsrar är årsmötesresan. För några år sedan delade vi ut en

enkät vilken visade att de flesta medlemmarna vill ha båtresan vid årsmötet.
Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.
10. Revisionsberättelsen
Bertil Blom läste revisionsberättelsen vilken godkändes av deltagarna och
lades till handlingarna.
11. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna året
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2011.
12. Återblick på året som gått
Jörgen gjorde en återblick över år 2011.
Precis som flera år tidigare började vi året med en föreläsning i ämnet
Hälsa. Det var sjukgymnasten Margareta Rosén som höll i föreläsningen.
Det är en aktivitet som lockar många medlemmar och är väldigt uppskattad. Den 15 februari gjorde vi en bussresa till Flygvapenmuseet i
Linköping. Mycket lyckad och trevlig aktivitet. Den 9-10 mars var det dags
för vår årsmötesresa. Efter middagen, dag 1, berättade Lars Holmqvist
om sina vandringar och funderingar vilket var mycket uppskattat. Vi var
då 54 deltagare och i år är vi 53. Den planerade dagsutflykten till Wij
Trädgårdar fick vi tyvärr lov att ställa in. Grillning vid Halmsjön blev
även denna gång en trevlig – och framför allt billig – samvaro. Hans
Eklund tog oss med på en flottfärd på Halmsjön. I oktober hade vi
planerat ett filmbesök på Cosmonova. Det blev också inställt. 13 – 14
oktober åkte vi på en två-dagars resa till Örebro och tittade på
Örebrodway. Vi gjorde också ett studiebesök i Wadköping. Hela resan
var lyckad. Bromma-dagen i november var också en trevlig aktivitet.
Året slutade med Julbord på Café Stallet. Ett av de bästa julbord vi
besökt.
Utöver dessa aktiviteter har vi träffats på Rest Krubban den sista tisdagen
i månaden. Det är en mysig stämning men ett litet gäng som brukar åka
dit.
Jörgen informerade om Magnus Öhlanders agerande när det gäller
parkeringstillståndet. Det är bara att inse att vi inte längre har fri
parkering.
13. Förslag till komplettering av stadgan med avseende på
teckningsrätten
Jörgen informerade om bakgrunden till tillägget i stadgarna. Vi har
ingenting som visar vem som har rätt att teckna vår förening. Tillägget
som har §8 i stadgarna lyder
Föreningens firma tecknas av ordförande, kassör och vice kassör var för
sig till en summa av totalt 50 000 kronor. För summa därutöver krävs
styrelsebeslut.
Siv Svensson har lämnat ett förslag till stadgeändring. Det förslaget
kommer styrelsen att arbeta med under året.
14. Styrelsens förslag:
a) medlemsavgift 200:-/år (oförändrat)
Mötet enades om att medlemsavgiften skall vara oförändrad.

b) presentation av 2012 års program
Den planering som styrelsen gjort vid planeringskonferensen i oktober har
skickats till medlemmarna den 15 november 2011. Vi har redan avverkat
aktiviteten Hälsa med Dr Magnus Bodegård och den aktivitet som kommer
efter den är vår årsmötesresa som vi nu befinner oss på.
Kommande aktiviteter:
27 mars
Månadsträff på Rest Krubban
10 april
Styrelsemöte, Bromma
24 april
Månadsträff på Rest Krubban
5 maj
Stadsteatern, Spökhotellet
(tidigare planerat 14 april)
8 maj
Styrelsemöte, Arlanda
29 maj
Månadsträff på Rest Krubban
5 juni
Styrelsemöte, Bromma
21 augusti
Styrelsemöte, Arlanda
28 augusti
Grillning, Halmsjön
September
Nynäshamns järnvägsmuseum
(Ålandsresan som var planerad kommer att
ske under 2013)
18 september
Styrelsemöte, Bromma
25 september
Månadsträff på Rest Krubban
Medlemsmöte. Kallelse kommer att utgå.
9-10 oktober
Styrelsens planeringskonferens
30 oktober
Månadsträff på Rest Krubban
6 november
Arlanda-dagen
13 november
Styrelsemöte, Arlanda
27 november
Månadsträff på Rest Krubban
6 december
Julbord
15. Val av styrelse
Siv Svensson läste upp valberedningens förslag och efter det valde mötet
Ordförande
Jörgen Berlin
(1 år)
Ledamot
Ingvar Robertsson
har 1 år kvar av mandattiden
Barbro Gerdin
har 1 år kvar av mandattiden
Stig Svensson
har 1 år kvar av mandattiden
Ulla Holm
(2 år) omval
Kjell Jakobsson
(2 år) nyval
Suppleanter
Thorbjörn Andersson (1 år)
Hans Eklund
(1 år)
16. Val av 2 revisorer, 1 år, och revisorsuppleant, 1 år
Till revisor valdes Barbro Dinborn och Bertil Blom. Till revisorsuppleant
valdes Björn Kark.
17. Val av valberedning
Till valberedning valdes Lars-Göran Törnhage, sammankallande, Ulla
Sköld och Tommy Westerblom.
18. Eventuellt byte av lokal för tisdagsmötena
Vi har pratat om att ev lämna Rest Krubban. Några tycker att maten är
dålig och tycker att vi skall prova andra matserveringar.

Den 28 februari var vi på Rest Martins i Märsta. Maten var bra men det
blev inte riktigt den atmosfär som vi är vana vid. Fördelen med Rest
Krubban är att vi kan sitta kvar och även ha föreläsningar i lokalen.
Mötet enades om att vi skall fortsätta våra månadsträffar på Rest Krubban
och även behålla tisdagarna
19. Övriga frågor
Under denna punkt informerade Lars Holmqvist att hemsidans statistik
visar ett uppåtgående av besökare. Lars framförde också att de som
arbetar med hemsidan tycker det är alldeles för få som skriver något och
efterlyste flera berättelser och inlägg.
Hans Eklund bad medlemmarna att till styrelsen komma in med förslag till
aktiviteter.
Avseende planering av kommande aktiviteter undrade Kjell Jakobsson om
det fanns något intresse för ”soppteater” samt föreslog Carl-Oskar
Johansson besök på SL- och SJ- ledningscentraler.
Anders Sabel undrade om föreningen inte skulle byta namn till ArlandaBromma pensionärer.
Jörgen meddelade att frågan varit uppe tidigare men mot bakgrund till att
vi erhåller bidrag för vår verksamhet från Swedavia är inte ett namnbyte
just nu aktuellt.
20. Mötet avslutas
Björn avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse.
Vid anteckningarna
Barbro Gerdin
Justeras:
Gustav Änst

Lars Holmqvist

Vi arbetade för dagens flyg

