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Medlemsmöte med LFV pensionärsförening Arlanda Bromma  

tisdagen den 25 september 2012 
 

1.  Mötets öppnande 

Jörgen Berlin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

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 

*  En av våra medlemmar, Gösta Berndt, har skickat en hälsning som Jörgen läste upp. 

*  Nästa vecka kommer Barbro Gerdin att göra ett utskick som kommer att innehålla två (2) 

inbjudningar. Den ena gäller Arlanda-dagen den 6 november och den andra gäller Julbordet 

den 6 december. 

*  De lokaler som vi disponerat i B3:an kommer vi inte åt längre. B3:an ligger nu på airside. 

Vi har kvar ett skåp som innehåller bl a vårt arkiv och två hurtsar där vi förvarat kuvert och 

papper. I den lokalen har vi kunnat göra våra utskick och haft tillgång till kopiering samt att 

vi på plats kunnat lämna ifrån oss brev till posten.  

Jörgen har begärt ett möte med Marko Mäkelä och fått en tid den 26 oktober kl 09.00. Det 

blir Jörgen och Thorbjörn Andersson som kommer att närvara på mötet. 

*  Vid vårt konstituerande möte den 15 mars ombord på Birka Paradise valdes Kjell 

Jakobsson till kassör i vår förening. Kjell har nu avsagt sig uppdraget och Thorbjörn har 

lovat att vara kassör fram till årsmötet.   

 

5.  Medlemmarnas synpunkter på verksamheten 

Krav på verksamheten.  

Jörgen ställde frågan om medlemmarna var nöjda med det antal aktiviteter som erbjöds eller 

om det skall vara fler. 

Deltagarna tyckte att det var bra som det nu är.     
 

Förslag till verksamhet 2012. 

Ett förslag var ett studiebesök på Trafikverkets (f d SJ) ledningscentral och även SL lednings-

central  
 

Hur många aktiviteter 

Meningen med att vi ordnar aktiviteterna är i första hand att vi aktiverar oss själva och att vi 

kommer ut och träffar gamla arbetskamrater. 

Rune Schelander framförde att det varit ett bra utbud på olika aktiviteter i år liksom tidigare 

år. 



 

6.  Synpunkter på information till medlemmarna (mail, möten, hemsida osv)  
Precis som förra året tyckte de närvarande att det fungerar bra som det är idag. 

 

7.  Önskemål inför årsmötet 

Jörgen ställde frågan om någon hade något förslag till föredragshållare på årsmötet. Ett 

förslag var Björnelid, ordförande i flygande veteraner och som flyger DC3 Daisy. Styrelsen 

undersöker. 

  

8.  Förslag till nya stadgar  

Jörgen informerade om bakgrunden till varför vi har sett över våra stadgar. Det nya förslaget 

delades ut och Jörgen bad deltagarna läsa igenom och om det är något som någon vill ändra 

på eller komplettera går det bra att anmäla det till någon i styrelsen. 

Carl-Oskar Johansson hade ett förslag när det gäller §5, Utträde. Carl-Oskar vill ändra tiden 

till två år. 

Stadgeförslaget i sin helhet tas upp för beslut på årsmötet. 

 

9.  Förslag till nytt namn på föreningen 

Idag heter vi Luftfartsverkets pensionärsförening, Arlanda Bromma. De enda som idag 

arbetar på Luftfartsverket är flygtrafikledningen. Vårt namnförslag är därför Flygplats-

seniorerna/Stockholm. Då ryms både Arlanda och Bromma i namnförslaget. 

Även detta förslag kommer att presenteras på årsmötet. 

 

10. Övriga frågor 

Carl-Oskar undrade om vi inte ska ta fram något märke/nål som visar vilka vi är. Styrelsen 

undersöker. 

 

11. Mötet avslutas 

Jörgen tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Vid pennan:     Justeras: 

 

 

 

Barbro Gerdin    Jörgen Berlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänkvärt:  En synonym är ett ord som du använder om du inte kan stava till det du först 

tänkte på. 

                                                  Burt Bacharach 

 

 

 

 

 

 

Vi arbetade för dagens flyg 
 



Deltagare vid medlemsmötet  

Karl-Erik Andersson 

Thorbjörn Andersson 

Jörgen Berlin 

Bertil Blom 

Hans Eklund   Kerstin Eklund 

Thord Eriksson 

Barbro Gerdin 

Kent Hagelin 

Kjell Jakobsson 

Stig Jansson  Ulla Jansson 

Carl-Oskar Johansson 

Björn Kark 

Antti Karlsson 

Leif Nilsson 

Henry Prinsström 

Inger Robertsson 

Ingvar Robertsson 

Rune Schelander 

Stig Svensson 

Lars-Göran Törnhage  

 


