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Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte
ombord på Birka Paradise den 11 – 12 mars 2009-03-13
1) Årsmötet öppnas
Jörgen öppnade mötet .
2) Välkommen
Jörgen hälsade alla välkomna, medlemmar som icka medlemmar.
3) Parentation
Två av våra medlemmar, Bernt Eriksson och Antero Kauko, har avlidit sedan förra årets
årsmöte. Mötet hedrade de avlidna genom att resa sig med 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 justerare valdes Hans Eklund och
Bengt Ljungberg
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 2008
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
9) Ekonomisk berättelse / Vinst- och förlusträkning
Styrelsen har under 2008, vis av tidigare erfarenhet, varit försiktig med utgifterna. Vårt
nyinköpta ekonomisystem medger en bättre uppföljning av det ekonomiska läget. Under
det kommande året kan vi därför tryggare anpassa verksamheten efter vad föreningen har

råd med och se till att inkomna medel förbrukas i samma takt som de flyter in.
I månadsskiftet mars/april kommer vi lämna in en skrivelse till LFV där vi enligt avtal har
rätt till ett ekonomiskt bidrag som är 200:-/medlem. Vi avvaktar med skrivelsen eftersom
inte alla medlemmar betalat in sin avgift och vi vill vara noga med att ange rätt antal
medlemmar.
Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.
10) Revisionsberättelse
Stig Svensson läste revisionsberättelsen vilken godkändes av mötesdeltagarna och lades
till handlingarna.
11) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2008.
12) Återblick på året som gått
Jörgen gjorde en återblick över år 2008 och berättade att redan vid första styrelsemötet,
med den styrelsen som valdes vid årsmötet, gjordes en arbetsfördelning inom styrelsen.
Styrelsen hade vid planeringskonferensen 2007 gjort en planering för 2008 som har varit
ett viktigt underlag för styrelsens arbete.
* Under året har framtagande av föreningens hemsida gjorts.
* Vi har haft månadsträffar på Rest Krubban vilka har varit ett uppskattat inslag
* Ett nytt stadgeförslag har gjorts. En presentation kommer, vi avvaktar för att se om
LFV ev kommer att bolagiseras
* Ett extra medlemsmöte har lagts in i september. Enligt stadgarna skall föreningen ha två
medlemsmöten per år. Det kommer att hållas på Rest Krubban i samband med en
månadsträff. Kallelse kommer att utgå och anteckningar skrivas.
En medlem ställde frågan om varför inga månadsträffar sker i Bromma. Jörgen svarade
att vi inte hittat någon lokal där. Lämna gärna förslag var vi kan träffas.
* Vi har fått igenom ett avtal om ekonomiskt bidrag med LFV. Vi fick också en höjning
per medlem. (Se ovan.)
* Inom styrelsen finns ett verställande utskott (VU) vilket består av ordförande, kassör
och sekreterare. VU träffade ordförande och kassör för Flyledarveteranerna för en tid
sedan. I fortsättningen kommer vi att ha regelbundna träffar med deras VU.
13) Motioner till årsmötet
Inga motioner har inkommit
14) Styrelsens förslag:
a) medlemsavgift 150:-/år
Mötesdeltagarna tyckte förslaget var bra och godkände det.
b) presentation av 2009 år program
Jörgen presenterade den planering av program som styrelsen gjorde vid
planeringskonferensen 2008.
Vi hade en föreläsning av Dr Magnus Bodegård den 27 januari vilken kan läsas om på
hemsidan.

Vad som står närmast i tiden är
31 mars
Månadsträff på Rest Krubban
7 april
Styrelsemöte på Arlanda
28 april
Månadsträff på Rest Krubban
5 maj
Styrelsemöte på Bromma
14 maj
Någon aktivitet för medlemmarna.
26 maj
Månadsträff på Rest Krubban
2 juni
Styrelsemöte på Arlanda
3-4 juni
Resa till Visby
18 augusti
Styrelsemöte på Bromma
20 augusti
Grillning – aktivitet för medlemmarna
25 augusti
Månadsträff på Rest Krubban
8 september
Styrelsemöte på Arlanda
29 september
Medlemsmöte i samband med månadsträff på Rest Krubban
Kallelse kommer att utgå
17 oktober
Teater
20-21 oktober
Styrelsens planeringskonferens
27 oktober
Månadsträff på Rest Krubban
10 november
Styrelsemöte på Bromma
24 november
Månadsträff på Rest Krubban
10 december
Julbord
Eftersom busskostnaderna är en stor post i samband med aktiviteter föreslog mötet att
styrelsen skall undersöka möjligheterna att hyra/låna buss genom LFV.
Mötet föreslog också att andra alternativa julbord ska undersökas.
15) Val av styrelse
Valberedningens förslag:
Ordförande
Jörgen Berlin
Ledamot
Thorbjörn Andersson
Ulla Holm
Ingvar Robertsson
Barbro Gerdin
Birgitta Lindwall
Suppleanter
Elsa Hallberg
Hans-Ivar Glantz

1 år
(2 år) har 1 år kvar på sin mandattid
(2 år) har 1 år kvar på sin mandattid
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år

16) Val av 2 revisorer, 1 år, och revisorsuppleant, 1 år
Till revisorer valdes Barbro Dinborn och Stig Svensson och till revisorsupplenat valdes
Folke Karlsell.
17) Val av valberedning
Till valberedning valdes Gunnel Eriksson och Rune Schelander.

18) Övriga frågor
Hemsidan
Lars Holmqvist presenterade det arbete som gjorts för att ta fram föreningens hemsida.
Till stor hjälp har varit en bekant till Lars, Ove Stridh som är bosatt i Östersund. Från
föreningen har Thorbjörn Andersson och Barbro Gerdin varit med.
Hemsidans adress är www.lfvpensionarer.se och den kom ut på nätet strax före jul. På
startsidan visas vad som kommer att ske. Man kan också klicka sig fram på knappar som
Föreningen
där man kan gå vidare och läsa vilka som ingår i styrelsen.
Stadgar.
Föreningens stadgar finns att läsa
Historik.
Vi kommer att sammanfatta lite historia över hur föreningen
startade och vad som hänt under åren
Bli medlem.
Lite information om hur man kan bli medlem och vilka som
kan gå med i föreningen
Gästbok
Där kan vem som helst skriva en hälsning
Arkiv
Där kommer att läggas lite om de aktiviteter som genomförts
Berättelser
Vem som helst kan skriva och berätta något som man tror kan
glädja andra. Berättelsen skickas till styrelsen@lfvpensionarer.se.
Länkar
Adresser till olika hemsidor
DC:3an Daisy
Jörgen informerade om att vi kan ha möjlighet att få en timmes flygresa med DC 3:an
Daisy. Kostnaden är 1 000:-/person och det finns 19 platser på planet. Kanske någon
aktivitet för föreningen i augusti. En förfrågan och mer information kommer att gå ut till
medlemmarna.Vi återkommer med datum.
Mötet avslutas
Rune avslutade mötet och tackade alla som deltagit.
Vid anteckningarna
Barbro Gerdin
Justeras:

Hans Eklund

Bengt Ljungberg

Vi arbetade för dagens flyg

