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Medlemsmöte med LFV pensionärsförening Arlanda Bromma 
tisdagen den 29 september 2009

1.  Mötets öppnande
Jörgen Berlin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2.  Fråga om stadgeenlig kallelse
Mötesdeltagarna ansåg att kallelsen till mötet kommit dem tillhanda i rätt tid före mötet.

3.  Förslag till dagordning
Jörgen läste upp/delade ut dagordningen som godkändes av mötet.

4.  Arbetsfördelningen i styrelsen och VU
Jörgen förklarade hur vi arbetar inom styrelsen. De olika aktiviteterna delas upp mellan 
olika ledamöter/suppleanter i styrelsen. Vi har också ett VU. Där ingår ordförande, kassör 
och sekreterare. 

5.  Allmän information
Julbordet är i år bokat på Broby Gård den 10 december kl 14.00. Vi fortsätter med våra 
månadsträffar på Rest Krubban. Den aktivitet som nu är nära förestående är ett besök på 
Bromma flygplats. Inbjudan till Brommadagen och Julbordet kommer att skickas ut under 
vecka 41.

6.  Medlemmarnas önskemål 
Krav på verksamheten.  Medlemmarna är nöjda med det arbete som styrelsen utför. 
Genomgång av enkäten. Det är ett bra underlag med medlemmarnas åsikter
Förslag till verksamhet 2010. Vi träffas på Rest Krubban, ett bra och billigt alternativ att  
träffas. Vi kan också göra endagsutflykter till en något större kostnad. Lyxalternativet blir om 
vi åker iväg med en övernattning. Ett förslag som kom upp under vår resa till Visby var att  
besöka Dalhalla på någon konsert. I samband med en sådan resa kan vi kanske göra andra 
studiebesök. 
Hur många aktiviteter vill man ha? Det har varit lagom med aktiviteter i år.

Vi arbetade för dagens flyg



7. Mötesdag för månadsträffar
Tisdagar ansågs vara en bra dag för våra månadsträffar.

8.  Eventuell komplettering av stadgarna med anledning av förslag angående medlemskap 
Styrelsen har diskuterat eventuellt medlemskap i föreningen av efterlevande make/make som 
deltagit i våra aktiviteter under åren. De kan vara passiva medlemmar, betala medlemsavgift  
men få de förmåner som medlemmarna har. De kan dock inte räknas och få stöd från LFV.

Förslag till tillägg i stadgarna §3
…..Medlemskap kan också beviljas till medlemmars efterlevande som tidigare tillsammans 
med medlem har deltagit i föreningens verksamhet. Sådan medlem ska betala lika stor 
medlemsavgift som övriga medlemmar och ska i övrigt ha samma rättigheter i föreningen 
som övriga medlemmar.

9.  Feed-back för hemsidan
Det var inte många av mötesdeltagarna som besökt vår hemsida. Adressen till den är 
www.lfvpensionarer.se. 
Vi kommer att se till att någon skriver en berättelse från varje aktivitet vi genomför. Det 
behöver inte vara någon från styrelsen som skriver utan vem som helst kan skicka en 
berättelse. Berättelsen kan skickas via mail till styrelsen@lfvpensionarer.se  eller handskrivet  
med post till någon i styrelsen som vidarebefordrar berättelsen till vår webbmaster Lasse 
Holmqvist.

10. Övriga frågor
Åtgärder för att få in nyblivna pensionärer. Mötet uttryckte en oro över att nyblivna 
pensionärer verkar avstå från medlemskap. Styrelsen kommer att diskutera vilka åtgärder 
som vi bör vidtaga.

Jörgen – som deltar  i ett jazzband - undrade hur stort intresset var för att träffas en 
eftermiddag i Rest Krubban och ha ett jazzband som spelade. Det var en positiv reaktion. 

Carl-Oscar Johansson informerade att han kommer att göra en resa till London med sin son 
för att besöka ett flygmuseum. Han  undrade om det kunde vara något för vår förening.  
Styrelsen kommer att diskutera frågan på styrelsens planeringsmöte.

11.  Mötets avslutning
Jörgen avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Vid pennan: Justeras:
Kjell Jakobsson 
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                            Barbro Gerdin Jörgen Berlin
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