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Medlemsmöte med LFV pensionärsförening Arlanda Bromma  

tisdagen den 27 september 2011 
 

1.  Mötets öppnande 

Jörgen Berlin förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 

2.  Fråga om stadgeenlig kallelse 

Mötesdeltagarna ansåg att kallelsen till mötet kommit i rätt tid före mötet. 

 

3.  Förslag till dagordning 

Jörgen delade ut dagordningen som godkändes av mötet. 

 

4.  Allmän information 

*   Vilken information skall gå ut till medlemmarna? Är det bra som det är eller skall det 

skickas enbart papperskopior? Hur många läser mail? 

*   Kjell-Åke Westin är ny flygplatschef på Arlanda, Han kommer närmast från Bromma 

flygplats. 

*   På Bromma-dagen den 2 november kommer vi att få fri parkering. Det står i inbjudan hur 

medlemmarna skall förfarna vid parkering. 

*   Grillningen vid Halmsjön blev i år lika lyckad som för två år sedan. Styrelsen är överens 

om att det skall vara en återkommande aktivitet varje år. Den plats, Bergsbol, som vi var på i 

år var nästan ett strå vassare än den tidigare. Ett mycket trevligt och lyckat arrangemang. 

*   Nästa vecka, närmare bestämt den 5-6 oktober, åker styrelsen till Mariehamn för att 

planera 2012 år aktiviteter 

*  Jörgen har gjort ett inlägg på föreningens hemsida bl.a. om vilka ledamöters mandattid 

som går ut. Hur styrelsen kommer att se ut efter 2012 års årsmöte vet vi inte idag. Vid nästa 

utskick, som rör julbordet, kommer Jörgens inlägg på hemsidan att gå ut i pappersform till de 

medlemmar som inte har mailadress  

 

5.  Medlemmarnas synpunkter på verksamheten 

Krav på verksamheten.  

-  Medlemmarna tyckte att krav var fel ord. Önskemål låter bättre. 

-   Ett önskemål är att få en visning av insidan på Arlanda. Nästa år, när vi planerar för 

Arlanda-dagen skall vi framföra det önskemålet. 

-   Vi har fått in ett förslag om att dra ner på antalet aktiviteter och bara anordna 

månadsträffar på Rest Krubban, årsmöte och grillning vid Halmsjön. Lunchen på Rest 

Krubban skulle då föreningen stå för. Mötesdeltagarna tyckte inte att det var ett bra förslag 

utan vill ha fler aktiviteter. När det gäller Rest Krubban tyckte inte deltagarna att de erbjöd 

någon god mat. Skall vi prata med Richard Karlsson eller ska vi leta efter någon annan 

restaurang? Medlemmar från Bromma har tidigare lagt fram ett förslag att det bör finnas 

något närmre Bromma. Något förslag på restaurang lämnades inte. 

-   I år har vi tvingats ställa in en aktivitet, Wij trädgårdar. Nästkommande aktivitet, 



Cosmonova, ligger för nära resan till Örebro. Kjell och Stig har tittat på alternativa dagar 

men sannolikt blir det nog så att även denna aktivitet ställs in.     
 

Förslag till verksamhet 2012. 

Ett av problemen när det gäller aktiviteter är transporter eftersom många medlemmar har 

svårigheter att gå längre sträckor. 

Styrelsen skall försöka hitta fler aktiviteter som mer riktar sig till kvinnorna i föreningen. Ett 

förslag var en resa till Klässbols linneväveri i Arvika-trakten. Ett annat förslag var en resa 

till Mackmyra whiskydestilleri.  

Återigen bad Jörgen medlemmarna att komma in med förslag till styrelsen. Skriv eller ring till 

någon i styrelsen eller lämna förslag till styrelsen@lfvpensionarer.se.  
 

Hur många aktiviteter 

Under året har vi genomfört/kommer att genomföra sju aktiviteter och nio Krubban-besök. Är 

det för mycket aktiviteter? Varför är det inte fler som deltar? 

Sammanfattningsvis tyckte mötet att de aktiviteter som erbjöds var bra. 

 

6.  Synpunkter på information till medlemmarna (mail, möten, hemsida osv)  

De närvarande tyckte att det fungerar bra som det är idag. 

På hemsidan finns en gästbok. Det har under åren inte varit så många som besökt den sidan. 

Det har varit svårt att gå in och skriva något och Lasse Holmqvist undersöker var felet ligger. 

Det är föreningens önskan att fler medlemmar skall skriva i gästboken. 

 

7.  Önskemål inför årsmötet 

Vi kommer även i år att boka vår årsmötesresa med Birka Paradise. Jörgen har en video, 

Arlanda-lyftet, som kommer att visas dag 1 efter middagen. 

Ett önskemål var att vi vid bokning av konferensrum begär ett rum med fönster.  
 

Som Jörgen skrivit på hemsidan är det nedanstående val som skall göras vid årsmötet.  
 

De val som skall genomföras är 

ordförande   väljs på ett år i taget 

ledamot/kassör omval eller nyval (2 år) 

ledamot  omval eller nyval (2 år) 

suppleanter (2 pers) omval eller nyval (1 år)    

 

8.  Övriga frågor  

’  Jörgen berättade att han och Ulla varit och besökt Folke Karlsell på Löwenströmska. Om 

det är någon som vill ringa honom är telefonnumret 08-590 95054. 

’  Ulla hälsade från Sivert Eriksson 

’  Lasse Holmqvist hade träffat Baltzar Skogman som verkade glad och pigg 

 

9.  Mötets avslutning 

Jörgen avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

Vid pennan:     Justeras: 

 

 

 

Barbro Gerdin    Jörgen Berlin 

 

 

Tänkvärt:   De människor som fått ut mest av livet är inte de som levt ett sekel, utan de som 

levt varje minut. 

                                                                                                                                Colette 

mailto:styrelsen@lfvpensionarer.se


 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare vid medlemsmötet  

Thorbjörn Andersson 

Henry Bergkvist, Ulla Bergkvist 

Jörgen Berlin 

Bertil Blom 

Hans Eklund, Kerstin Eklund 

Thord Eriksson 

Barbro Gerdin 

Stig Hofdell 

Ulla Holm 

Lars Holmqvist 

Björn Kark 

Ebba Löwenborg 

Leif Nilsson 

Inger Robertsson 

Ingvar Robertsson 

Siv Svensson 

Stig Svensson 

Gustav Änst, Mona Änst  

 


