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Medlemsmöte med Flygplatsseniorerna / Stockholm tisdagen
den 27 september 2016
1. Mötets öppnande
Jörgen Berlin hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. Till
justeringsman för mötet valdes Thorbjörn Andersson.
2. Fråga om stadgeenlig kallelse
Kallelsen skickades till medlemmarna via mail och per post den 1 september
2016.
3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
4. Allmän information
* Styrelsen åker på planeringskonferens den 12 – 13 oktober
5. Medlemmarnas synpunkter på verksamheten
* Krav på verksamheten.
* Förslag till verksamhet 2017.
* Hur många aktiviteter
 De krav medlemmarna ställde var att vi skall anordna julbord, grillning
och årsmöte.
 När det gällde förslag till verksamheten kom en massa olika förslag som
ett besök på Sveriges Radio, Flygmuseet, Fotografiska museet,
Rosersbergs slott. Det finns en hel del gamla aktiviteter som varit bra
och som vi kan ta upp igen. Ett exempel var Uppsala domkyrka med en
gemensam lunch efteråt. Mötet var eniga om att det var de enkla
aktiviteterna som var mest attraktiva, det är det sociala umgänget som
är det viktigaste.
 I år har vi haft, och kommer att ha, aktiviteter som Hälsa, årsmötesresan, Sjösala, grillning vid Halmsjön, Arlanda-dagen och julbord. Till
detta tillkommer månadsträffarna på Rest Krubban den sista tisdagen i
månaden – sammanlagt åtta (8) lunchträffar.
6. Synpunkter på information till medlemmarna (mail, möten,
hemsida osv)
Medlemmarna var nöjda med det sätt de får informationen på.
7. Önskemål inför årsmötet
Årsmötesresan kommer även nästa år att vara ombord på Birka Cruises. I år
fick vi en trevlig information om Birka och ett önskemål till nästa år att få
någon typ av guidning av fartyget.

8. Rapport om det ekonomiska läget och förslag till årsavgift 2017
Kenny Lundberg redovisade föreningens ekonomiska läge idag och delade ut
en prognos gjord fram till idag. Vad vi behöver diskutera och sedan ta beslut
om på årsmötesresan är
* höjd medlemsavgift (nu 200:-)
* minskade subventioner (vilka?)
* minskade kostnader ex styrelsearvoden
* mix av ovan
Diskuterades vilt – några ville sänka subventionerna och inte höja medlemsavgiften. Hur värvar vi nya medlemmar? Om vi höjer medlemsavgiften får vi
en höjning från Swedavia då?
På årsmötet måste beslut fattas.
9. Övriga frågor
* Ulla Sköld tackade för gratulationskort i samband med hennes 70-årsdag.
* Hans Eklund visade broschyrer från Högbergs Buss.
10. Mötet avslutas
Jörgen tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.
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