Protokoll lörtvid LuftfartsSeniorernas årsmöte den 29 februari 2012i LFV fiImsal
$1
Mötet

$2
Val

öppnas

Arne Axelsson hälsade de32n?irvarande medlemmama våilkomna och
fiirklarade mötet öppnat.

av

Georg Westlund valdes

till ordfrrande frr

mötet.

mötesordfiirande

$3
Val av sekreterare

och Till sekreterare

justeringsman
$4

Mötets

ftir mötet valdes Marita Lundin och till justeringsman utsags

Lennårt Jönsson.

kallelse till årsmötet hade skickats ut den 6 februari och mötet
fiirklarades stadgeenligt utlyst.

stadgeenliga Skriftlig

utlysning
$s

Dagordning

Som ftiredragningslista godkåindes ärende{iirteckning
stadgamas $?.

ftir årsmöte enligt

$6

Verksamhetsberåittelse Sekreteraren öredrog verksanhetsberättelsen och Lennart Swedberg
presenterade den ekonomiska redogörelsen ffr 2011. Resultatråikningen
och
visade på ett rnderskott med 5 65025 kr och av balansråikningen framgick att
fiireningens tillgångar uppgick till 18 654,53.

ekonomisk
redovisning
$7

Revisorernas

Claes Lygrell ftredrog revisorernas berättelse.

beråittelse

$s
Faststälande av
resultat- och
balansräkning

Resultat- och balansriikning per

3l

december 2011 faststiilldes.

$e

Ansvarsfrihet

Styrelsenbeviljadesansvarsfrihetfrrverksamhetsåret2011.

$10

Yal av ordfiirande Till

ordftirande valdes enligtvalberedningens forslag
Axelsson (omval).

fijrett år, Arne

$11

Val av öwiga

Valet av styrelsemedlemmar ftiljde valberedningens ftirslag med Agneta

styrelsemedlemmar Randla (omval, två år), Ingtd Lindön (nyval, två år). I styrelsen kvarstår
Tomas Axi" Marita Lundin och Lennart Swedberg (alla tre valda 2010 på två
år).

Marita Lundin
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$12

Val avrevisorer

Claes

Lygell (omval, ett fu), Jan Winmfors (nyval, ett år) och till

revisorssuppleant valdes Bengt Larsson (omval, ett år).
$13

Val av valberedning

$14
Beslut om
verksamhetplan och
budget fiir påbörjat
verksamhetsår

Jönsson (sammantallande och omval),
(omval,
ett år) och Roy KannerståI (nyval, ett fu).
och Gunnel Herhäs

Till valberedningen valdes Lennart

Agneta Randla ftiredrog styrelsens frrslag till verksamhetsplan innehallande
tre aktiviteter under frrstahalvåret och tre rmder det andra där en tvadagars
resa med inhy.d buss till Kalmar ingick Lennart Swedberg presenterade
ftirslagtill budget frrZ}l2sonberäknas ge ett 0-resultat. ÅrsmOtet
faststiillde såväl verksamhetsplan som budget.

$15

Medlemsavgift

Enligt styrelsens frmlag fastställdes oöråindrad medlemsavgift

, lilA,'/ät.

$16

Frågorväckta av
styrelsen
$17
Frågor väckta av
medlemmar
$18

Mötet avslutas

lnga frågor hade våi,ckts.

Inga frågor hade våickts.

Georg Westlund tackade frr visat Srtroende, ftirklarade årsmötet som
avslutat och konstaterade att detta årsmöte var det 15 i föreningens historia.

Ame Axelsson tackade Georg ftir hans ledande av mötesftirhandlingarna
Med en gåva vände han sig till avgående sfyrelsemedlemmen Jan-Ewert
Johansson och tackade frr hans insats inom fireningen. Med en likartad gåva
utryckte han också ett tack till Valter Berglund ftir hans arbete inom
valberedningen
Justeras

": ir ;
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Mötesordftirande

I direkt anslutningtiil årsmötet, berättade Bo EckerbertTransportstyrelsen, om Globalt
Flygsåikerhetsarbete inom ANC, ICAO. Bo Eckerbert hartjrinstgiort 3 år som ANC-medlem.
Under ca en timmes tid berättade Bo medryckande och lättsamt om arbetet som medlem.
Dåirefter intogs kaffe med dopp ft5rmötesdeltagarna.

Maritå Lundin
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