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Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte 
ombord på Birka Paradise den 10 mars 2011 
 

 
1.  Årsmötet öppnas 
Jörgen öppnade mötet . 
 
2.  Välkommen 

Jörgen hälsade alla välkomna, medlemmar som icke medlemmar, till årsmötet. 
 
3.  Parentation 
En av våra medlemmar,  Karl-Erik Haegermark, har avlidit. Mötet hedrade den avlidna 
med en tyst minut.  
 
4.  Val av ordförande för årsmötet 
Till ordförande för mötet valdes Rune Schelander. 
 
5.  Val av sekreterare för årsmötet samt två (2) justeringsmän 

Till sekreterare för mötet valdes Barbro Gerdin och till justeringsmän valdes Inger 
Robertsson och Anders Ridelius 
 
6.  Dagordningen fastställs 

Dagordningen godkändes 
 
7.  Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 
Enligt föreningens stadgar har kallelsen till årsmötet skickats till medlemmarna i god tid 
före årsmötet. 
 
8.  Verksamhetsberättelse för 2010 
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
 
9.  Ekonomisk berättelse / Vinst- och förlusträkning 

Jörgen kommenterade utfallet i den ekonomiska berättelsen.  År 2010 visade ett 
överskott på 4 000:-. Föreningen har f n god ekonomi men det förutsätter att vi även i 
fortsättningen får bidrag för vår verksamhet från Swedavia – 200:-/medlem. Det är inte 
meningen att föreningen skall gå med plus utan vi ska förbruka de medel vi har 
Den ekonomiska berättelsen för 2010 – balans- och resultatrapporten - godkändes och 
lades till handlingarna. 
 
 

http://www.lfvpensionarer.se/


 
I sammanhanget informerade Thorbjörn  hur föreningens ekonomi ser ut idag. På pg 
finns 15 508:34 och i handkassan finns 2 202:20. I fonden finns 39 486:26. 
 
Föreningen hade begärt att medlemsavgiften skulle vara betald senast den 28 februari 
med då var det endast 100 medlemmar som betalat. Nu har en påminnelse gått ut och vi 
har satt sista betalningsdag till den 31 mars. De som inte har betalat då förutsätter vi att 
de ej vill vara med i föreningen och de kommer att strykas ur medlemsförteckningen. 
 
10.  Revisionsberättelse 

Stig Svensson läste revisionsberättelsen vilken godkändes av mötesdeltagarna och 
lades till handlingarna. 
 
11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2010. 
 
12.  Återblick på året som gått 
Jörgen gjorde en återblick över år 2010 . 
 
Precis som tidigare år började vi året (26 januari) med en föreläsning av Dr Magnus 
Bodegård och sjukgymnasten Margareta Rosén i ämnet Hälsa.  Ett ämne som drar 
många deltagare. Den 11 februari gjorde vi ett besök i Uppsala domkyrka. Vi hade 

turen att få en bra och engagerad guide som gjorde besöket minnesvärt. Efter besöket i 
domkyrkan åt vi en gemensam lunch på hotell Linné. Årsmöte den 9-10 mars ombord 
på Birka Paradise. Vi var 58 deltagare. Albert Engströms museet besökte vi den 27 
maj. Till Grisslehamn tog vi oss i egna bilar vilket nu, med facit i handen, inte var så 
lyckat. Vi planerade att göra om grillningen vid Halmsjön (19 augusti) som 2009 blev en 
riktig höjdare. Tyvärr lyssnade vi för mycket på väderrapporterna som utlovade regn och 
rusk. Grillningen ställdes in och vi blev totalt grundlurade – vädret blev strålande. Den 11 
– 12 september gav vi oss iväg till Dalhalla för att njuta av en fyrverkerikonsert. En 

fantastisk konsert med ett fyrverkeri som man inte glömmer i första taget. På vägen upp 
till Dalarna besökte vi, och blev guidade i Carl Larssons hem och på hemvägen besökte 
vi Karlfeldtsgården Teaterbesök i oktober, Fadern. En imponerande föreställning med 
bra skådespelare.  Arlanda-dagen i november där vi fick en genomgång av Tomas 

Kreij. Efter en gemensam lunch berättade Tomas om Arlandas utveckling. En intressant 
dag. Julbordet åt vi på Broby Gård precis som vi gjorde 2009. Det blev inte lika lyckat 
som året tidigare så i år får vi leta upp ett annat julbord.  
Våra månadsträffar i Rest Krubban, den sista tisdagen i månaden, är för många ett 
trevligt och uppskattat inslag i vardagen. Trots det är det ibland lite dålig anslutning men 
aktiviteten fortsätter. 
 
De aktiviteter som vi fått ställa in var en bussresa till Söderhamn och ett besök på  F15 
flygmuseum den 8 april samt grillningen vid Halmsjön.  
 
Vi har sedan ett par år tillbaka haft Senior Net, Märsta, som samarbets-partner när det 
gäller resor.  Nu har även SPF, Märsta, uttryckt önskemål om att vi skall planera resor 
tillsammans. Ett bra sätt att få ner kostnaderna och att fylla en buss.  
 
13.  Motion till årsmötet ang Tackgåva vid arrangemang  

Siv Svensson har lämnat in en motion till årsmötet i vilken hon föreslår att föreningen 
skall lämna en gåva som tack vid de aktiviteter som vi besöker.  
 

Ett förslag som kom upp var att vi skaffar en miniatyr av en DC-3. 
 

Mötet lämnade ärendet till styrelsen att arbeta fram ett förslag till gåva.  
 



 
14.  Styrelsens förslag: 
a)  medlemsavgift 200:-/år 
Mötet godkände medlemsavgiften. 
b)  presentation av 2011 år program 
Vid styrelsens planeringskonferens i oktober 2010 gjordes följande planering för 2011.  
 

Den 25 januari inledde vi med en föreläsning i ämnet Hälsa med sjukgymnasten 
Margareta Rosén.  
Ett studiebesök på Flygvapenmuseet den 15 februari. 
Den 22 februari Månadsträff på rest Krubban 
 

Årsmöte ombord på Birka Paradise 9-10 mars. 
 

Kommande aktiviteter 
 

29 mars  Månadsträff på Rest Krubban 
26 april  Månadsträff på Rest Krubban 
12 april  Styrelsemöte på Arlanda 
26 april  Månadsträff på Rest Krubban 
17 maj  Styrelsemöte på Bromma 
30 maj  Wij Trädgårdar, Ockelbo 
31 maj  Månadsträff på Rest Krubban 
7 juni  Styrelsemöte på Arlanda 
16 augusti  Styrelsemöte på Bromma 
23 augusti  Grillning vid Halmsjön 
30 augusti  Månadsträff på Rest Krubban 
6 september  Styrelsemöte på Arlanda 
september (2 dgr) Parkteatern i Örebro 
27 september  Medlemsmöte i samband med månadsträff på Rest Krubban                                         
   Kallelse kommer att utgå 
4 – 5 oktober  Styrelsens planeringskonferens 
11oktober  Cosmonova, Riksmuséet 
25 oktober  Månadsträff på Rest Krubban 
2 november  Bromma-dagen 
8 november  Styrelsemöte på Bromma 
29 november  Månadsträff på Rest Krubban 
8 december  Julbord 
 

Förslaget godkändes. 
 

15.  Val av styrelse 
Jörgen  avtackade Jan Almgren.  Jan har tackat nej till fortsatt styrelsearbete m a a att 
han inte anser att han har den tid som krävs för att vara delaktig i styrelsearbetet.  
Även Birgitta Lindwall, som p g a hälsoskäl, har avsagt sig sitt uppdrag i styrelsen blev 
avtackad i sin frånvaro.  
 

Efter valberedningens förslag valde mötet sålunda: 
Ordförande Jörgen Berlin 1 år 
Ledamot Thorbjörn Andersson (2 år) har 1 år kvar av sin mandattid 
  Ingvar Robertsson 2 år 
  Barbro Gerdin 2 år 
  Ulla Holm  (2 år) har 1 år kvar av sin mandattid 
  Stig Svensson 2 år 
Suppleanter Hans Eklund 1 år 
  Kjell Jakobsson 1 år 

 



 
 
16.  Val av 2 revisorer, 1 år, och revisorsuppleant, 1 år 
Till revisorer valdes Barbro Dinborn och Bertil Blom och till  revisorsuppleant  valdes 
Folke Karlsell. 
 

17.  Val av valberedning 

Till valberedning valdes Siv Svensson och Birgitta Sahlin. Siv är sammankallande. 
 

18.  Övriga frågor 
*  Åke Jansson framförde sitt tack till styrelsen för det gratulationskort han fått på sin 70-
årsdag. 
*  Birgitta Sahlin undrade hur vi kontaktar nyblivna pensionärer.  
Barbro förklarade att hon får nya namn på pensionärer från Marcia Dahlstrröm. 
Styrelsen skickar ett välkomstbrev i vilket det berättas om vad föreningen gör, informerar 
om de aktiviteter som kommer och en förteckning över styrelsen. 
*  Jörgen har på föreningens hemsida – Gästboken – inbjudit till kaffe och sockerkaka på 
Norbyvägen 41 den 21 mars kl 14.30.  Jörgen vill gärna ha en föranmälan. 
 

19.  Mötet avslutas  
Rune avslutade mötet och tackade för förtroendet att han även i år blev vald till 
ordförande för årsmötet. 
Mötet avslutades 
 
 
Vid anteckningarna 
 
 
Barbro Gerdin 
 
Justeras: 
 
 
Inger Robertsson   Anders Ridelius 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Vi arbetade för dagens flyg 


