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Protokoll från styrelsemöte Flygplatsseniorerna / Stockholm den 12 september
2017 på Arlanda flygplats
Närvarande.

Jörgen Berlin
Ingvar Robertsson
Kenny Lundberg
Eva-Lotte Welam
Peder Andersson
Hans Eklund

ordförande
vice ordförande
kassör
ledamot
suppleant
suppleant

Frånvarande:

Barbro Svedberg

suppleant

1. Mötets öppnande
Jörgen öppnade mötet, hälsade styrelsemedlemmar välkomna.
2. Val av justeringsman / sekreterare
Till justeringsman för mötet valdes Ingvar Robertsson och till sekreterare valdes Kenny
Lundberg
3. Godkännande av dagordningen
Jörgen delade ut dagordningen för mötet och den godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll
Anteckningarna från senaste mötet (P 5/2017) den 22 augusti lästes igenom, godkändes och
lades till handlingarna.
5. Ekonomi
Den ekonomiska rapporten gicks igenom och det konstaterades att det ekonomiska läget är
under kontroll (utgående saldo per 20170911 uppgår till knappt 73 000 kr).
6. Utvärdering av grillningen vid Halmsjön
Trots en blåsig dag konstaterades att de ca 30 deltagarna var nöjda med arrangemanget
inkl. den goda maten som i år inköptes från Festspecialisten
7. Medlemsmötet den 26 september
På mötet skall vi bl.a. ta upp problemet med att vi inte har någon valberedning inför det
kommande verksamhetsåret samt skall vi fråga medlemmarna om dessa vill ha ett årligt
utskick med programmet för det kommande året inkl. ett medlemskort eller om det räcker
med ett utskick via mail och info på hemsidan.
8. Planeringskonferensen 11–12 oktober
Konstaterades att vi blir 9 st. som bl.a. skall planerad det kommande året (min anm. vi blir 10
eftersom Björn Kark tillkommit).

9. Övriga frågor
Anmälan till ”Flygmuseet, Arlanda” den 3 oktober skall göras till Hans Eklund, information
skall även publiceras på hemsidan.
10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 11 oktober på Birka i samband med planeringskonferensen.
11. Mötets avslutning
Jörgen tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid pennan

Justeras:

Kenny Lundberg

Ingvar Robertsson

Vi arbetade för dagens flyg

