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Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma
årsmöte ombord på Birka Paradise den 13 – 14 mars 2013
1. Årsmötet öppnas
Jörgen förklarade årsmötet öppnat.
2. Välkommen
Jörgen hälsade alla välkomna till årsmötet 2013, medlemmar som icke
medlemmar.
3. Parentation
Sedan årsmötet 2012 har tre medlemmar avlidit, Henry Bergqvist, Siv
Jönsson och Lars-Erik Hansson. Mötet hedrade de avlidna 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 Kjell Jakobsson och Ulla Sköld.
6. Dagordningen fastställs
Björn Kark önskade att punkt 22 skall ändras till Övriga frågor och att
punkt 23 blir Mötet avslutas. Mötesdeltagarna godkände ändringen.
7. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Tid för årsmötet meddelades i skrivelse till medlemmarna i december
2012 och kallelsen skickades ut i januari 2013.
8. Verksamhetsberättelse för år 2012
Mötesdeltagarna hade fått verksamhetsberättelsen hemskickad i februari.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
9. Ekonomisk berättelse / Vinst- och förlusträkning
Den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

10. Revisionsberättelsen
Jörgen informerade inledningsvis om att Stig Svensson deltagit i
revisionen m a a att valda revisorerna Barbro Dinborn och revisorsuppleant Björn Kark varit sjuka vid revisionstillfället.
Bertil Blom läste revisionsberättelsen vilken godkändes av deltagarna och
lades till handlingarna.
11. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna året
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2012.
12. Återblick på året som gått
Jörgen gjorde en återblick över år 2012.
* Styrelsen har haft tio protokollförda styrelsemöten, varannan gång på
Arlanda och Bromma.
* Månadsträffar har genomförts på Rest Krubban den sista tisdagen i
månaden. En aktivitet som varmt rekommenderas att vara med på.
* En fråga som aktualiserades redan 2011 var personalparkering. Det
blev avslag och vi har inte rätt till fri parkering på flygplatserna.
* Tidigare hade föreningen tillgång till sammanträdeslokal och kopieringsmöjligheter i B3:an. Denna tillgång har nu upphört eftersom B3:an
numera ligger på airside vilket innebär att sammanträdeslokal och tillgång
till lokal för att ordna utskick har försvunnit. Framöver året har vi bokat
sammanträdeslokal i brandstation Öst och Bromma för våra styrelsemöten.
* I början av året hade vi problem med banken. De godkände inte de
dokument vi lämnat vilket innebar svårigheter att komma åt våra
ekonomiska medel. Dokumenten har nu kompletterats och tidigare
problem med banken är en av anledningarna till att vi började se över
våra stadgar.
* Det har varit diskussioner om fondens vara eller icke vara. Kommer att
tas upp under punkt 15.
* Vi har haft förändring i styrelsen efter vårt konstituerande möte 2012.
Kjell Jakobsson blev då vald till kassör men senare under året avsade Kjell
sig uppdraget som kassör. Thorbjörn Andersson gick då in som kassör i
föreningen. Thorbjörn har varit en stor tillgång i föreningen men kommer
nu att lämna sitt uppdrag som kassör.
* På medlemsmötet i september togs förslag till aktiviteter upp. En del
har inte genomförts men finns fortfarande med i styrelsens planering.
* För något år sedan kompletterade föreningen texten i §3 Medlemskap i
stadgarna
Medlemskap kan också beviljas till medlemmars efterlevande som tidigare
tillsammans med medlem deltagit i föreningens verksamheter. Sådan
medlem skall betala lika stor medlemsavgift som övriga medlemmar, och
skall ha samma rättigheter i föreningen som övriga medlemmar.
Det är nu med glädje vi ser att Henry Bergqvist hustru Ulla och Siv
Jönssons make Sten nu är medlemmar i vår förening.
* Swedavia har ny personalchef. Jörgen och Barbro träffade Marko
Mäkelä dagen innan han slutade. Vid det mötet gav han ett muntligt löfte
att vi i år (2013) skulle få bidrag från Swedavia.
* Det har lagts fram ett förslag att vi skall ha ett föreningsmärke/nål i
föreningen. Kommer under punkt 14.
* Den 25 november firar vår förening 20 år. Skall vi fira det?
Mötesdeltagarna tyckte att vi skall göra något och fira.

I övrigt har vi haft aktiviteter som en föreläsning med tema Hälsa med Dr
Magnus Bodegård, teakterbesök Spökhotellet på Stadsteatern, Nynäshamns Järnvägsmuseum, grillning vid Halmsjön, Arlanda-dagen och
sist men inte minst ett fantastiskt julbord på Edsbacka wärdshus.
Månadsträffarna på Rest Krubban är redan nämnda.
13. Förslag till nya stadgar inklusive nytt namn på föreningen
Jörgen gav en historik över varför stadgarna skall ändras. Han gick
igenom paragraf för paragraf och medlemmarna fick lämna synpunkter.
Det blev en del ändringar och någon paragrafer som skall arbetas om.
Vad alla var eniga om var (§1) att vi fr o m idag – årsmötet 2013 – skall
heta Flygplatsseniorerna/ Stockholm.
§5 Utträde skall arbetas om och vara klart till årsmötet 2014
§10 skall ändras till Beslut om omröstning vid årsmöte/medlemsmöte.
§15 Styrelsens sammansättning. Tillägg 2 suppleanter.
I övrigt godkändes stadgarna.
14. Beslut angående framtagande av föreningsmärke
Ingvar har varit i kontakt med Sporrong som säger sig kunna ta fram ett
märke. De kostar 30:-/st. Hur skall då märket se ut? Beslutades att en
grupp bildas som tar fram förslag. Gruppen består av Jörgen (sammankallande), Carl-Oskar och Ingvar. Gruppen skall presentera sitt förslag på
medlemsmötet i september.
15. Beslut huruvida fonden ska behållas eller överföras till
plusgirot
Jörgen föreslog att fonden skulle kvarstå som reserv för föreningen och
att föreningens löpande verksamhet utgår ifrån de medel föreningen har i
driftskassan/plusgirot. Beslutades att vi har kvar fonden (Swedbank
Robur, lågriskfond) och att vi gör som vi gör idag.
16. Styrelsens förslag:
a) medlemsavgift 200:-/år (oförändrat)
Mötet enades om att medlemsavgiften skall vara oförändrad.
b) presentation av 2013 års program
Vi har tidigare skickat ut den planering för 2013 som styrelsen gjorde i
oktober. Vi har redan avverkat ett par aktiviteter och i samband med vår
första månadsträff hade vi en förläsning i tema Hälsa i januari. Där var
meningen att sjukgymnast Margareta Rosén skulle föreläsa men tyvärr
fick hon förhinder och det blev Dr Magnus Bodegård som föreläste. Just
nu befinner vi oss i aktivitet nr 3 vilket är årsmötet. Vad som sedan
kommer att hända är:
26 mars
9 april
23 april
14 maj
28 maj
30 maj
11 juni

Månadsträff på Rest Krubban
Styrelsemöte, Bromma
Månadsträff på Rest Krubban
Styrelsemöte, Arlanda
Månadsträff på Rest Krubban
Edvard Anderssons Växthus
Styrelsemöte, hemma hos Björn Kark

20
27
10
18
24

augusti
augusti
september
september
september

9-10 oktober
29 oktober
6 november
12 november
25 november
4 december

Styrelsemöte, Arlanda
Grillning, Halmsjön
Styrelsemöte, Bromma
Resa 1 alt 2 dgr
Månadsträff på Rest Krubban
Medlemsmöte. Kallelse kommer att utgå.
Styrelsens planeringskonferens
Månadsträff på Rest Krubban
Bromma-dagen
Styrelsemöte, Arlanda
20-årsjubileum
Julbord

Jörgen undrade hur många som varit på Krubban en lunch. Av de
närvarande var det några som inte varit där och Jörgen rekommenderade
ett besök, om inte annat för att träffa gamla kollegor.
Grillningen vid Halmsjön är ett mycket uppskattat arrangemang och Hans
undrade om vi skall planera in en ytterligare grillning i slutet av maj för
att avsluta ”vårterminen”? Många tyckte det var ett bra förslag så nu är
det bara att avvakta vädret. Grillningen blir i så fall utbytt mot ett
lunchbesök på Rest Krubban.
17. Val av styrelse
Lars-Göran Törnhage inledde med att berätta hur det varit att få någon
att ställa upp i styrelsen. Han bad oss att tänka över, om vi får frågan att
ingå i styrelsen, om vi inte har något vi kan bidraga med istället för att
direkt säga nej. Valberedningens förslag till styrelse.
Ordförande
Jörgen Berlin
(1 år)
Ledamot
Ingvar Robertsson
(2 år) omval
Barbro Gerdin
(2 år) omval
Stig Svensson
(2 år) omval
Ulla Holm
har ett år kvar av mandattiden
Barbro Svedberg-Larsson fyllnadsval
Suppleanter
Thorbjörn Andersson (1 år)
Hans Eklund
(1 år)
18. Val av 2 revisorer, 1 år, och revisorsuppleant, 1 år
Till revisor valdes Inga-Lill Allbrecht och Bertil Blom. Till revisorsuppleant
valdes Björn Kark.
19. Val av valberedning
Till valberedning valdes Lars-Göran Törnhage, sammankallande, Ulla
Sköld och Tommy Westerblom.
20. Styrelsens arvode
Jörgen informerade om vad styrelsens arvode är idag. VU, d v s
ordförande, sekreterare och kassör har idag 1 000:-/år. Övriga ledamöter
och suppleanter har 600:-/år. Därutöver tas bilersättning ut när styrelsen
åker på styrelsemöten. Jörgen poängterade att styrelsen är nöjda med det
nuvarande arvodet.

Diskussioner uppstod om att VUs arvoden skulle höjas med 500:- vilket
också – efter omröstning (handuppräckning) – beslutades.
21. Plats för planeringskonferens och kostnad för styrelsemedlemmarnas deltagande
Jörgen presenterade kostnaden för styrelsens traditionella planeringskonferens och bad om årsmötets synpunkter på dessa.
Mötet gav styrelsen sitt fulla förtroende att planera och genomföra sin
konferens även i fortsättningen
22. Övriga frågor
Skall vi planera för ett 20-års jubileum? Svaret blev JA. Årsmötet gav
styrelsen i uppdrag att bilda en grupp som planerar för ett jubileum och
ett förslag samt kostnad lämnas vid medlemsmötet.
Sedan årsskiftet 2011/-12 får vi inte namn på de som gått i pension och
kan därför inte värva nya medlemmar. Medlemmarna ombads, att om de
kände till någon som gått i pension, lämna uppgifter till Barbro som då
kommer att skicka ett välkomstbrev till dem.
Jörgen informerade om mail och kontakt med Ulrika Nyman på Swedavia
som undrar om pensionärsföreningen har någon som kan tänka sig vara
intresserad av att guida på Arlanda. Det skall vara ca 4 guidningar/vecka.
Deltagarna visade inget intresse.
23. Mötet avslutas
Björn tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.
Vid anteckningarna

Barbro Gerdin

Justeras:

Ulla Sköld

Kjell Jakobsson

Vi arbetade för dagens flyg

Deltagare vid årsmötet 13 – 14 mars 2013
Inga-Lill Allbrecht
Jan Almgren
Thorbjörn Andersson
Ulla Bergkvist
Jörgen Berlin
Bertil Blom
Hans Eklund
Tonie Fagerstedt
Barbro Gerdin
Elsa Hallberg
Ulla Holm
Lars Holmqvist
Monica Holst-Norberg
Kjell Jakobsson
Åke Jansson
Carl-Oskar Johansson
Sten Jönsson
Björn Kark
Raimo Korhonen
Arne Nyman
Leif Olsson
Hans Pedersen
Åke Rask
Gunilla Ridelius
Anders Ridelius
Inger Robertsson
Ingvar Robertsson
Bertil Rydin
Ulf Rådefelt
Ulla Sköld
Siv Svensson
Stig Svensson
Sven-Erik Talu
Lars-Göran Törnhage
Ann-Marie Weinberg
Tommy Westerblom
Gert Jönelid - föreläsare

Vanja Andersson
Ingrid Berlin
Kerstin Eklund
Bernt Fagerstedt
Anders Gerdin
Börje Hallberg
Christina Holmqvist

Marianne Nyman
Sven-Erik Jansson

Irja Makkonen

