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Protokoll fört vid Flygplatsseniorerna / Stockholm årsmöte
ombord på Birka Paradise den 18 - 19 mars 2015
1. Årsmötet öppnas
Jörgen förklarade årsmötet öppnat.
2. Välkommen
Jörgen hälsade alla - medlemmar som icke medlemmar - välkomna till
årsmötet 2015.
3. Parentation
Sedan årsmötet 2014 har en av våra medlemmar, Hans-Ivar Glantz,
avlidit. Mötet hedrade Hans-Ivar 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, till justeringsmän
valdes Lars Holmqvist och Ivar Arenander.
6. Dagordningen fastställs
Dagordningen godkändes.
7. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Medlemmarna fick i skrivelse, som skickades ut i december, information
om när årsmötet skulle äga rum. Kallelsen till mötet skickades ut i januari.
8. Verksamhetsberättelse för år 2014
Verksamhetsberättelsen, som medlemmarna fått i samband med ombordstigning på Birka, presenterades av Jörgen. Ivar Arenander undrade om
det tillkommit några nya medlemmar. Det är bara angivet hur många
medlemmar föreningen har. Barbro förklarade att vi sedan några år
tillbaka inte får uppgift om vilka som går i pension från Swedavia. Det är
våra medlemmar som tipsar och ger oss namn. Barbro skickar då ut ett
välkomstbrev men det är inte många som blir medlemmar. Under 2014
fick vi två nya medlemmar. Lars Holmqvist informerade att han varit i
kontakt med Karin Magnusson, Arlanda, som lovat lägga in på intranätet
att vi finns och var/vem man kan kontakta för att bli medlem.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

9. Ekonomisk berättelse / Vinst- och förlusträkning
Mötesdeltagarna fick den ekonomiska berättelsen när vi gick ombord på
Birka
Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.
10. Revisionsberättelsen
Mötesdeltagarna fick revisionsberättelsen när vi gick ombord på Birka
Inga-Lill Albrecht läste revisionsberättelsen vilken godkändes av
deltagarna och lades till handlingarna.
11. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna året
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2014.
12. Återblick på året som gått
Jörgen gjorde en återblick över år 2014.
* Styrelsen har haft nio protokollförda styrelsemöten + ett urtima möte,
även det protokollfört. Precis som tidigare år är det styrelsens ambition
att vara varannan gång på Arlanda och varannan på Bromma.
* Månadsträffar (8) har genomförts på Rest Krubban den sista tisdagen i
månaden. Nästa gång vi träffas på Krubban är den 31 mars. Vid den
senaste månadsträffen hade Jörgen med sig en ”orkesterkompis” och de
spelade tillsammans. Jörgen har musiken och spelningar som sitt
fritidsintresse och detta var ett sätt att få berätta det för sina gamla
kollegor. Han föreslog att de medlemmar som har någon fritidssysselsättning kan ta med och berättar om detta vid en månadsträff. Han vände
sig till Björn som gör fantastiska knivar och Barbro som ägnar sin fritid åt
tenntrådsbroderi. Björn och Barbro kommer att ta med sina ”alster” till
månadsträffen den 26 maj. Att träffas på Krubban är ett billigt och
trivsamt alternativ att få träffa gamla kollegor.
Vid en av månadsträffarna träffas vi och grillar vid Halmsjön. Det är fem
år sedan vi började med den aktiviteten och den är fortfarande lika
populär.
I övrigt har vi haft aktiviteter som
* Förläsning i tema Hälsa, sjukgymnast Gunnel Streling
* Besök på Fjärilshuset
* Teaterbesök Candida
* Arlanda-dagen
* Teaterresa Mamma Mia
* Julbord
I tre år har vi ätit julbord på Edsbacka wärdshus. 2014 blev en besvikelse.
Vi har därför bestämt och bokat julbord på Särsta Wärdshus i Knivsta den
9 december kl 14.00.
13. Styrelsens förslag:
Björn föreslog att vi slopar punkt 17 eftersom den är densamma som b) i
denna punkt. Bestämdes att punkt 17 slopas.
a) medlemsavgift 200:-/år (oförändrat)
Mötet enades om att medlemsavgiften skall vara oförändrad.
b) ev försäljning av fonden
Styrelsens förslag är att vi avvecklar fonden och ersätter den med ett

sparkonto kopplat till plusgiro-kontot.
Skälet till detta är att fonden är svåradministrerad vad gäller uttag,
deklaration och skatter och att upprätthålla kunskaper i det regelverk som
gäller fonder.
Mötet beslutade att vi avvecklar fonden enligt styrelsens förslag.
c) presentation av 2015 års program
Eftersom den tidigare planering som skickats ut har ändrats har
mötesdeltagarna fått en senare version som vi hoppas kunna stå fast vid.
Traditionsenligt började vi året med en föreläsning i tema Hälsa och det
var även i år Gunnel Streling som höll i den.
Vi har haft en månadsträff på rest Krubban som vi nämnt ovan. Årsmötet
är vår tredje aktivitet för året.
Vad som sedan kommer att hända är:
31 mars
9 april
15 april
28 april
5 maj
19 maj
26 maj
16 juni
16 – 18 augusti
augusti
25 augusti
15 september
29 september
14 - 15 oktober
27 oktober
10 november
24 november
9 december

Månadsträff på Rest Krubban
Styrelsemöte, hemma hos Siv och Stig Svensson
ABBA-muséet
Månadsträff på Rest Krubban
Styrelsemöte, Arlanda
Resa Reijmyre
Månadsträff på Rest Krubban
Styrelsemöte
Kryssning Oslo - Köpenhamn
Styrelsemöte, Bromma
Grillning, Halmsjön
Styrelsemöte, Arlanda
Månadsträff på Rest Krubban
Medlemsmöte. Kallelse kommer att utgå
Styrelsens planeringskonferens
Månadsträff på Rest Krubban
Bromma-dagen
Styrelsemöte, Bromma
Månadsträff på Rest Krubban
Julbord

14. Val av styrelse
Lars-Göran Törnhage presenterade valberedningens förslag till styrelse.
Ordförande
Ledamot

Suppleanter

Jörgen Berlin
Ingvar Robertsson
Barbro Gerdin
Stig Svensson
Ulla Holm
Barbro Svedberg
Hans Eklund
Kenny Lundberg

(1 år) omval
(2 år) omval
(2 år) omval
(2 år) omval
har ett år kvar av mandattiden
har ett år kvar av mandattiden
(1 år) omval
(1 år) nyval

Thorbjörn Andersson lämnar styrelsen efter många år och avtackades för
sitt engagemang i styrelsen. Thorbjörn kommer även i fortsättning arbeta
med hemsidan tillsammans med Lars Holmqvist och Henry Prinsström.
Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

15. Val av 2 revisorer, 1 år, och revisorsuppleant, 1 år
Till revisor valdes Inga-Lill Allbrecht och Bertil Blom. Till revisorsuppleant
valdes Eva-Lotte Welam.
16. Val av valberedning
Till valberedning valdes Lars-Göran Törnhage, sammankallande, Ulla
Sköld och Gustav Änst.
17. Ev försäljning av fonden
Punkten har redan behandlats under punkt 13.
18. Mötet avslutas
Rune Schelander bad att få framföra en hälsning från Carl-Oskar
Johansson.
Björn tackade för att han återigen fått förtroendet att leda mötet och
önskade styrelsen lycka till under 2015. Björn tackade deltagarna för visat
intresse och avslutade mötet.
Vid anteckningarna

Barbro Gerdin

Justeras:

Lars Holmqvist

Ivar Arenander

Vi arbetade för dagens flyg

