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Protokoll från styrelsemöte Flygplatsseniorerna / Stockholm den 7 februari
2017 på Arlanda
Närvarande.

Jörgen Berlin
Kenny Lundberg
Eva-Lotte Welam
Barbro Svedberg
Hans Eklund
Barbro Gerdin
Inga-Lill Albrecht
Bertil Blom
Thorbjörn Andersson
Ulla Sköld

ordförande
kassör
ledamot
suppleant
suppleant
sekreterare
revisor
från p 8
revisor
från p 8
valberedningen
valberedningen

Frånvarande:

Ingvar Robertsson
Stig Svensson

vice ordförande
ledamot

1. Mötets öppnande
Jörgen öppnade mötet, hälsade styrelsemedlemmar och valberedningen, välkomna.
2. Val av justeringsman
Till justeringsman för mötet valdes Eva-Lotte Welam
3. Godkännande av dagordningen
Jörgen delade ut dagordningen för mötet. Efter en del tillägg och ändringar godkändes
dagordningen. Punkt 5b ändras till resultatrapport och punkt 6d (tillägg) årsredovisning.
4. Föregående mötesprotokoll
Anteckningarna P 9/2016 från mötet den 15 november 2016 lästes igenom och lades till
handlingarna.
5. Årsmötet
a) Verksamhetsberättelse. Jörgen läste verksamhetsberättelsen. De ledamöter och
suppleanter som var närvarande skrev under.
b) Resultatrapport. Babsan delade ut Balans- och Resultatrapport..
c) Lotterier/vinster. Ingvar har varit i kontakt med Stig Jansson
d) Aktivitet dag 1. Eftersom vi inte har någon föreläsare har vi avbokat konferensrummet
dag 1.

e) Dagordning. Ett tillägg i dagordningen är Styrelsens motion och ev övriga motioner
f) Övriga årsmötesfrågor. Inga övriga frågor
6. Ekonomi
a) Dagsrapport
Babsan och Kenny informerade att det är 64 medlemmar som betalat in medlemsavgiften.
Någon faktura från Linda Norén, föreläsare Hälsa, har inte kommit in.
b) Förslag till årsavgift
Styrelsens förslag är att medlemsavgiften även i fortsättningen skall vara 200:-. Fastställes
på årsmötet
c) Handikappades medföljare
Redan för ett år sedan (protokoll P 1/2016) diskuterade styrelsen avgiften i samband med
årsmötesresan för medföljare till medlem som är handikappad. Styrelsen beslutade då – och
även idag – att medföljare får betala medlemspris.
d) Årsredovisning
Kenny delade ut och redovisade för kostnaderna för föreningen verksamhetsåret 2016. Ett
budgetförslag för verksamhetsåret 2017 kommer att skickas ut till medlemmarna före
årsmötet.
7. Valberedningens förslag
Peder Andersson kan tänka sig att bli suppleant i styrelsen. Thorbjörn föreslog därför att
Hans blir ledamot efter Stig och Peder tar Hans plats som suppleant. Hans gick med på
förslaget.
Babsan föreslog att valberedningen skulle höra med Sören Ericson om inte han kan tänka
sig ett uppdrag i styrelsen. Thorbjörn och Ulla skall träffa Lars-Göran Törnhage på fredag för
att diskutera styrelsens sammansättning.
8. Utvärdering av
Julbord 6/12. Medlemmarna var även 2016 nöjda med Särsta Wärdshus julbord.
Hälsoföreläsning 31/1. Audionom Linda Norén höll i föreläsning om Hörsel. Det var många
medlemmar (32) och alla var nöjda.
9. Övriga frågor
* Thorbjörn informerade om Hemsidan som har minskat i antalet sidor av rent kostnadsskäl.
Skall vi ha kvar hemsidan? Svaret blev ja från mötesdeltagarna.
* Barbro delade ut en arbetsbeskrivning på de uppgifter som hon haft som sekreterare i
föreningen.
* Jörgen delade ut ett papper med frågan Hur ska vi ha det med föreningens framtida
utveckling? En fråga som Jörgen vill ta upp på årsmötet samt bilda en grupp som tittar på
problemet. Jörgen vill också att frågan läggs in på hemsidan.
10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir det konstituerande mötet ombord på M/S Birka Cruises
den 16 mars.
11. Mötets avslutning
Jörgen tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid pennan

Justeras:

Barbro Gerdin

Eva-Lotte Welam

Vi arbetade för dagens flyg

