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Medlemsmöte med Flygplatsseniorerna / Stockholm tisdagen den
24 september 2013
1. Mötets öppnande
Jörgen Berlin hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
2. Fråga om stadgeenlig kallelse
Kallelsen hade kommit medlemmarna tillhanda i rätt tid före mötet.
3. Förslag till dagordning
Jörgen delade ut dagordningen som godkändes av mötet.
4. Allmän information
* Jörgen och Barbro har den 9 september träffat den nya personalchefen, Marie Wiksborg,
på Swedavia. Anledningen till mötet var att gå igenom det avtal som vår förening har med
Swedavia.
* Det var 17 personer som reste till Riga 11-13 september. En mycket trevlig resa.
5. Medlemmarnas synpunkter på verksamheten
Krav på verksamheten.
På frågan om medlemmarna var nöjda med de aktiviteter vi haft blev svaret att det kan vara
mer endagsbesök som t ex Edvard Anderssons växthus. Vi har också, för ett par år sedan,
varit i Uppsala Domkyrka och därefter åt vi en gemensam lunch. En uppskattad aktivitet.
Grillningen vid Halmsjön har blivit lite av en tradition och är också väldigt uppskattad.
Förslag till verksamhet 2014.
Eftersom styrelsen kommer att åka på en planeringskonferens den 9-10 oktober ville Jörgen
ha in förslag på aktiviteter från medlemmarna
- Ett förslag var att vi anordnar en kurs i engelsk konversation. Det gäller då att hitta någon
som kan hålla i den och en lokal att vara i.
- Ett annat förslag var att åka till Helsingfors och gå på teater
- Ytterligare förslag var Almqvists sidenväveri på Södermalm
- Fyris Park i Uppsala har pensionärsdans på eftermiddagar
- Teaterbesök
Hur många aktiviteter
Medlemmarna tyckte att det har varit bra med det antal aktiviteter vi haft.
6. Synpunkter på information till medlemmarna (mail, möten, hemsida osv)
Medlemmarna var mycket nöjda med det sätt de får informationen på. Thorbjörn passade på
att uppmana medlemmarna till att skriva mer på vår hemsida.
7. Önskemål inför årsmötet
De närvarande tyckte att vi skall åka med Birka Paradise som vi brukar. Kanske vi kan få
någon från Arlanda som kan föreläsa och informera om vad som händer på flygplatsen.

8. Föreningens jubileum 14/11 2013
Föreningen bildades den 25 november 1993. Det var Carl-Oskar Johansson, Siwert Eriksson
och Ulla Holm som bildade Luftfartsverekets pensionärsförening Arlanda-Bromma. Ulla har
sedan dess varit verksam i styrelsen.
Det kommer att gå ut en inbjudan till medlemmarna inom kort. Vi kommer att vara i Rest
Krubban.
9. Övriga frågor
Det var ingen av medlemmarna som anmält någon fråga.
Stig passade på att informera att julbordet i år kommer att vara på Edsbacka wärdshus där vi
var i fjol. Inbjudan kommer att skickas ut.
10. Mötet avslutas
Jörgen tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.
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Tänkvärt: De människor som fått ut mest av livet är inte de som levt ett sekel utan de som
har levt varje minut.
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