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Året som gått 2021
Corona, corona, corona. 
Alfa, Beta, Delta och nu Omikronen.
Det gick inte att träffas in persona,
Vi fick använda telefonen.

Årsmötet
Inget ordinarie årsmöte kunde hållas på grund av pandemin. Styrelsen höll möte ”per capsulan” i 
januari. Styrelsen förlängde egenmäktigt sitt och övriga funktionärers mandat att gälla även 2021. 
Till protokollet, som sändes ut till medlemmarna fogades årsredovisning för 2020, budget och 
förslag till årsavgift 2021.
Detta innebär

• att årsredovisning för såväl 2020 som 2021 skall redovisas och godkännas vid årsmöte 2022.
• att samtliga styrelsemedlemmars mandat gått ut.

Styrelsearbetet
Styrelsen har hållit möten 11:e januari, 3:e maj och 4:e oktober.
Vår kassör Kenneth Johansson avled hastigt i augusti. Vid ett extra styrelsemöte 13:e augusti 
beslöts att uppdra åt v ordföranden att överta kassörsrollen till dess ordinarie årsmöte med val av 
styrelse kan hållas.
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Vi tackar Kerstin Johansson för tillmötesgående vid överlämningen. I samband med överlämningen 
genomfördes särskild revision.

Medlemsutvecklingen
Föreningen har i december 105 medlemmar. 
Fyra medlemmar har avlidit under året och skall hedras vid kommande årsmöte.
År 2021 har varit avgiftsfritt för dem som var medlemmar år 2020. Normalt revideras 
medlemsregistret huvudsakligen per 1 juli, då medlemmar som trots påminnelse inte betalt avgiften 
avförs. Detta har inte skett under 2021. Vi förväntar oss därför en viss nedgång under 2022.
Det är angeläget att alla luftfartsseniorer hjälps åt att rekrytera nya medlemmar när medarbetare vid 
våra gamla arbetsplatser går i pension.

Aktiviteter
Verksamhetsplanen innehöll 5 aktiviteter:

1. Besök på Ellen Keys Strand, lunch på Ombergs turisthotell och därefter besök på Werner 
von Heidenstams Övralid med kaffe i "Farfarsstugan".

2. Tvådagarsresa till RTC Arlanda, LFVs kontrollcentral för "obemannade torn" som 2020 höll
på att slutföras, Linnémuseet med Linnéträdgården samt Lasse Åbergs Museum i Bålsta och 
Tidö slott.

3. Resa till Sven-Harrys konstmuseum och besök på Thielska museet.

4. Julbord 13 december på Odd Fellow.

Endast resan till Sven-Harrys konstmuseum och julbordet kunde genomföras.

Stockholmsresan 21 Oktober

Klocka 08:00 äntrade vi Kolmårdsbussen för färden till Stockholm. Sven-Harrys konstmuseum, 
omtalat både för sin arkitektur och för konsten var första anhalten. Notera byggnaden på taket som 
rymmer en replika av Byggmästare Harry Karlssons (Sven-Harrys far) gård Ekholmsnäs belägen på
Lidingö.

Ekholmsnäs gård var inredd med möbler, mattor och konstverk för att de skulle passa ihop 
tillsammans. När så guldhuset i Vasaparken stod inflyttningsklart var det bara att ställa in allt på 
samma plats i det nybyggda hemmet på taket. Samlingen är ett personligt urval av nordisk konst 
uppbyggd under 35 år av hängivet samlande. Här finns äldre verk som representeras bäst genom 
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Ernst Josephson, August Strindberg, Helene Schjerfbeck och med särskild fokus på Carl Fredrik 
Hill. Till de samtida förvärven räknas Ylva Snöfrid (Ogland) och Dan Wolgers.

Inredningen är varmt ombonad och stilmedveten med bland andra designikonen Gio Ponti som här 
samsas med Georg Haupt om utrymmet. På golvet ligger Märta Måås-Fjetterström mattor och 
bekväma sittmöbler av Åke Axelson. 

Utställningssalarna i resten av huset rymmer både permanenta och tillfälliga utställningar. Vi kunde,
under ledning av sakkunnig guide se och få berättat om verk av bl.a. Oppenheimer och 
Rauchenberg. Kjartan Slettermarks pass med Nixons ansikte skapade en del munterhet.

 

Efter besöket på Sven-Harrys smakade lunchen på Lilla Hasselbacken utmärkt.

Efter lunch fortsatte bussen till Thielska museet, där vi möttes av samma kunniga guide som på 
Sven-Harrys. Bankiren, konstmagnaten och Norrköpingssonens (Ernst Thiel) bostad rymmer inte 
bara Thiels samling utan har även separatutställningar. Då vi var där visades mönster av Carl-Johan 
De Geer. 
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Besök på Ellen Keys Strand och Övralid

Ställdes in på grund av Coronarestriktionerna.

Tvådagarsresa till  Arlanda och Uppsala.

Ställdes in på grund av Coronarestriktionerna.

Traditionellt julbord 13 december.

Då vårt julbord ägde rum på Luciadagen hade styrelsen engagerat Navestadskolans musikklass åk 7 
att uppföra en Luciatablå. 
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Fytiosex fullvaccinerade seniorer hade anmält sig till julbordet som även i år gick av stapeln i Odd 
Fellows lokaler. Krögaren Brasserie Charlies hade dukat upp med sillbord, kallskuret, varmt och 
dessert och lotsade oss bord för bord för att undvika trängsel. Julmaten smakade som vanligt 
utmärkt och det var trevligt att träffas och umgås med viss försiktighet.

 

Tack för i år! Vi hoppas att vi 2022 åter ska kunna träffas och göra trevliga utflykter!

Styrelsen

Ett särskilt tack till Janne Führ, Håkan Peterson och Anders Österlund som sett till att vi fått fina 
bilder från arrangemangen.
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