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Årsmötet
Årsmötet hölls den 22 mars, även denna gång på Hemgården.
Ordföranden, Ingrid Lindén hälsade 28 medlemmar välkomna.
Mötet valde Urban Trygg till mötesordförande att lotsa oss igenom den utskickade dagordningen
med rapporter, val och beslut.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2018 föredrogs och godkändes.
Mötet valde Ingrid Lindén som föreningens ordförande (omval) samt Agneta Randla (omval) och
Göran Ranlöf (nyval) som styrelseledamöter. Tomas Axi, Kenneth Johansson och Anders Österlund
kvarstår i styrelsen. Lotta Malm, som avsagt sig omval, avtackades med blommor.
Efter årsmötet bjöds på fika och vi fick lyssna till Bertil Skärblom från Norrköping flygplats, som
berättade om utvecklingen för flygplatsen, utmaningarna för fortsatt civil luftfart och om
konkurrensen från Linköping och Skavsta.

Styrelsearbetet
Styrelsen har haft fem protokollförda möten.
Arbetet har främst rört föreningens aktiviteter, men även om vår hantering av personuppgifter och
arkivfrågor.
EU-förordningen GDPR gäller även Luftfartsseniorernas begränsade hantering av personuppgifter
vilket resulterat i att styrelsen tagit fram en policy. Styrelsen föreslår även en mindre stadgeändring,
som följd av förordningen.
Föreningens fysiska arkiv har växt och ett antal pärmar har förvarats hos ordföranden, kassören och
sekreteraren. Vi har nu fått hjälp av Swedavia i Norrköping (Tack!) som ställt utrymme till vårt
förfogande.
Tomas Axi, som i styrelsen arbetat med
föreningens aktiviteter, har av tidsbrist
tyvärr måst skära ned på sitt
engagemang. Styrelsen har därför
beslutat att som aktivitetsansvarig
adjungera Janne Führ till och med
årsmötet.

Styrelsen . Tomas Axi saknas på bilden
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Medlemsutvecklingen
Föreningen har drygt 100 medlemmar. Kassören och sekreteraren har i år haft onödigt mycket jobb
med påminnelser om inbetalning av medlemsavgift under året.

Aktiviteter
Styrelsen planerade för en hälsoinriktad aktivitet i Norrköping under andra kvartalet. Det visade sig
svårt att hitta värdar för arrangemanget, så aktiviteten fick ställas in tills vidare.
Motalaresan var även den planerad till andra kvartalet. Den genomfördes dock inte förrän i oktober.
Aktiviteten om våra digitala kommunikationer (”Bredband – när, var hur”), genomförs med viss
ändrad inriktning i januari 2019.

Ölandsresan – 30 – 31 augusti
Torsdagen den 30 augusti var det dags för årets
tvådagarsresa. 35 förväntansfulla seniorer hade
tagit plats i bussen och resan till ”vindarnas ö”
kunde börja.

Vårt första stopp var vid Arontorps
Restaurang i Färjestaden där en god
lunch väntade. Många valde att äta
kroppkakor, som var restaurangens
specialitet.
Färden gick vidare till ”Ottenby fyrby
och naturum” där vi fick veta allt om
Långe Jan och naturreservatet. Trots
det mulna vädret såg vi många fåglar
och sälar. Efter all fågelskådning var
Café Fågel Blå redo att servera
eftermiddagsfika.

Dagen avslutades på Strand Hotel där vi fick njuta av god mat och dryck innan det var dags att
krypa till kojs.
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Dag två vaknade vi av en rejäl åskknall och regnet bara öste ner. Det var inte bra!!! Vi som skulle
till Solliden och få en guidad vandring i slottsparken.
Inga problem - ”Guidning sker i alla väder” - fick vi höra av guiden.

Regnet hade tack och lov nu övergått till duggregn och paraplyerna kom väl till pass. Lunch
serverades i Kaffetorpet innan vi avslutade med ett besök på Vida Konsthall och Museum. Där
fanns mycket fint att se och, som vanligt, bra guidning.
Nu återstod bara resan hem. Dessa två dagar har gett oss en hel det som tar tid att smälta.
Himlen hade nu öppnat sig igen. Bussens vindrutetorkare fick jobba rejält. Som avslutning på resan
fick vi en kopp kaffe och skinksmörgås på Tindereds Lantkök ca 1 timme från Norrköping.
Seniorernas tvådagarsresa var i hamn för i år. Alla var nöjda och glada.
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Endagsresa till Motala - 25 oktober
Lite tunt i leden men vi var
ändå 21 personer som
deltog i dagsutflykten till
Motala. Kolmårdsbuss
körde oss, som så ofta förr,
smidigt och tryggt. Vädret
vid avfärden från
Norrköping var mycket
höstigt med regn i luften.
Det blev dock bättre när vi
närmade oss Motala.
En kunnig guide visade oss
runt bland klenoderna i
Motormuseet. Fordon och
annan rekvisita gav många
kickar av igenkännande och
nostalgi för både tekniskt intresserade och de enbart historiskt intresserade.
Efter en stunds köande kunde vi avnjuta en bra buffélunch med utsikt över Motala hamnfjärd.
Bussen tog oss sedan den korta resan upp genom Motala till
den tidigare sändarstationen med sina 124 meter höga
radiomaster som uppfördes 1927.
Anropet ”Stockholm – Motala” har ju de flesta av oss vuxit
upp med. Stationen är byggnadsminnesförklarad och
invändigt står utrustningen kvar som när stationen stängdes
i början av 1960-talet. En trevlig guide visade oss runt och
gav en övergripande beskrivning av de ingående delarna
från elmotorerna som alstrade bärvågen till antennen till de
meterhöga radiorören. Sven Jerring m.fl. satt dock hela
tiden i en studio i Stockholm. Vår rundvandring avslutades med eftermiddagskaffe inne på
stationen. Därefter anträddes återfärden till Norrköping.
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Julbord på Odd Fellow - 10 december
Förra årets julbord på ”Charlies” blev
mycket uppskattat. Krögaren har
övergått till catering, bl.a. för Odd
Fellow, så med välvilligt bistånd från
Anders Österlund kunde 56 seniorer
och respektive äta en utsökt jullunch
på Nobeldagens eftermiddag.

