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Medlemsmöte med LFV pensionärsförening Arlanda Bromma
tisdagen den 28 september 2010
1. Mötets öppnande
Jörgen Berlin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Fråga om stadgeenlig kallelse
Mötesdeltagarna ansåg att kallelsen till mötet kommit dem tillhanda i rätt tid före mötet.
3. Förslag till dagordning
Jörgen delade ut dagordningen som godkändes av mötet.
4. Allmän information
* De nya stadgarna som fastställdes vid årsmötet 2010 delades ut. Mötet ansåg att, med
tanke på LFV omorganisation och namn på föreningen, en ytterligare ändring får vara
vilande t.v.
* Teater den 30 oktober, Fadern. Det finns en biljett kvar om någon är intresserad. Anmälan
till teaterbesöket skall ske till Ulla.
* Den 27-28 oktober åker styrelsen till Mariehamn på planeringskonferens då aktiviteter för
2011 skall bestämmas.
* Den 4 november är det enligt planerna inbokat ett besök på Arlanda. Jörgen har tidigare
pratat med Marko Mäkelä för att höra om han kan ge oss en information om vad som händer
på Arlanda. Marko hade låtit lite frågande vid deras senaste samtal varför Jörgen frågade
mötet om vi skulle ändra dag för vårt besök eller om vi, om Marko är förhindrad, skall fråga
Tomas Kreij eller Roland Ljunggren om de kan ställa upp den 4 november. Deltagarna tyckte
inte att vi skall ändra dag utan istället fråga någon annan.
* 26 oktober och 30 november är de sista månadsträffarna för året på Rest Krubban.
* Vi har beställt julbord på Broby Gård till den 9 december. Barbro kommer, inom kort, att
skicka ut inbjudan både till Arlanda-dagen och julbordet.
Jörgen gav en kort information från vårt besök på Dalhalla. Antalet deltagare var 27 varav
elva var från vår föreningen och fyra från Senior Net. De övriga var vänner och bekanta.
Resan till Söderhamn blev inställt p g a för litet deltagarantal.
Grisslehamn och besöket på Albert Engströms muséet var trevligt. Det är den första aktivitet
som vi gjort med egna bilar och vi håller på att titta på vad vi gjorde för vinst med det.
Besöket vi gjorde i Domkyrkan var också en uppskattad och bra aktivitet.

5. Medlemmarnas synpunkter på verksamheten
Vilka krav har medlemmarna på verksamheten.
Årsmötesresorna är bra, gärna med någon föreläsare.
Boule. Det har tidigare diskuterats att ha en boule-turnering i samband med våra luncert på
Rest Krubban. Vem kan hålla i en sådan turnering.
Förslag till verksamhet 2011.
En resa söderut, t ex Vänern runt med en övernattning
Landvetter
Värmland – Sunne teater
Ålandsresa över dagen
Göta kanal
Eckerö
Ångströms laboratorium, Uppsala
Jörgen undrade om det var OK för medlemmarna att ta med folk från Senior Net och även
vänner och bekanta för att hjälpa till ekonomiskt. Det tyckte mötet var OK.
Hur många aktiviteter
Under året har vi haft nio aktiviteter inbokade och nio Krubban-besök. Är det för mycket
aktiviteter? Deltagarna tyckte att det var bra så Jörgen ställde frågan varför så få ställer upp
och kommer. Jörgen bad om förslag till aktiviteter. Skriv eller ring till någon i styrelsen och
lämna förslag styrelsen@lfvpensionarer.se.
Sammanfattningsvis tyckte mötet att de aktiviteter som erbjöds var bra.
Buss eller egna bilar
Efter revisorernas påpekande om dyra busstransporter gjorde vi en resa med egen bil. Vi
sänkte kostnaderna till en del men förlorade gemenskapen med varandra. Föreslogs att vi
skulle ta in offerter från andra bussbolag och det är en tanke som styrelsen haft.
6. Synpunkter på information till medlemmarna (mail, möten, hemsida osv)
Som det är idag skickar vi mail och brev. De närvarande tyckte att det var bra som det är
idag.
7. Önskemål inför årsmötet
Som tidigare år ombord på Birka Paradise och gärna med en föredragshållare.
När det gäller styrelsen kommer Jörgen att lämna en lista till valberedningen på vilka som
avgår eller skall väljas om och de som sitter kvar ett år till. Synpunkter på styrelsens
sammansättning kan lämnas till Gunnel Eriksson och Rune Schelander, valberedningen.
De val som skall genomföras är
ordförande
väljs på ett år i taget
ledamot/v ordförande
omval eller nyval (2 år)
ledamot/sekreterare
omval eller nyval (2 år)
ledamot
omval eller nyval (2 år)
suppleanter (2 pers)
omval eller nyval (1 år)

8. Övriga frågor
- Frågan ställdes om det kommit några nya medlemmar till föreningen.
Barbro skickade välkomstbrev till fem nya pensionärer den 24 augusti. Av dem har två (som
vi vet idag) blivit medlemmar i föreningen.
- Parkeringstillståndet – gäller det fortfarande? Jörgen har inte hört att något ändrats så till
dess vi hör något kan vi använda det.
9. Mötets avslutning
Jörgen avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid pennan:

Justeras:

Barbro Gerdin

Jörgen Berlin

Deltagare vid medlemsmötet
Jan Almgren
Karl-Erik Andersson
Henry Bergkvist, Ulla Bergkvist
Jörgen Berlin
Bertil Blom
Hans Eklund, Kerstin Eklund
Gunnel Eriksson
Thord Eriksson
Barbro Gerdin
Stig Hofdell
Stig Jansson, Ulla Jansson
Kjell Jakobsson
Alice Johansson
Bennie Johansson
Bengt Liljekvist
Björn Kark
Bo Palmén
Ingvar Robertsson
Rune Schelander
Tommy Westerblom

