
Protokoll förtvid LuftfartsSeniorer:ras årsmöte den 6 mars 2013 i Lf,'V filmsal

§1
Mötet öppnas Arne Axelsson häilsade de 30 nåirvarande medlemmarna vällkomna och

fiirklarade mötet öppnat.

§2
Val av Georg Wesflund valdes till ordfrrande ftirmötet.
mötesordftirande

§3
Val av sel«eterare och Till sekreterare ftir mötet valdes Marita Lundin och till justeringsman utsågs
justeringsman Lennart Jönsson.

§4
Mötets stadgeenliga Skriftlig kallelse till årsmötet hade skickats ut den 4 februari och mötet
utlysning ftirklarades stadgeenligt utlyst

§s
J Dagordning Som ftiredragningslistagodkändes ålrendeftirteckning ftir årsmöte enligt

stadgamas §7.

§6
Verksamhetsberättelse Sekreteraren fiiredrog verksamhetsberiittelsen och Lennart Swedberg
och ekonomisk presenterade den ekonomiska redogörelsen ör 2012. Resultatråikningen
redovisning visade på ett överskott med 8 140,35 kr och av balansriikningen framgick att

fiireningens tillgangar uppgrck trll 26 7 94,88.

§7
Revisoremas Claes Lygrell ftiredrog revisorerras berättelse.
berättelse

§8
Fastställande av Resultat- och balansräkning per 31 december 2012 faststäldes.
resultat- och
balansrtikning

§e
- Ansvarsfrihet Styrelsen beviljades ansvarsfrihet fiir verksamhetsåret 2012.

§10
Val av ordfiirande Till ordforande valdes enligt valberedningens fiirslag fiir ett år, Arne

Axelsson (omval).

§ll
Val av övriga Valet av styrelsemedlemmar fiiljde valberedningens fi5rslag; Agneta Randla
styrelsemedlemmar och Ingrid Linderu kvarstår I ar. Tomas Axi och Lennart Swedberg, omval}

år och Anders Osterlund nyvat 2 fu.Marita,Lundin har avböjt omval.

Marita Lundin §irlan I av 2 2013-03-09
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§12
Val av revisorer

§13
Val av valberedning

§14
Beslut om
verksamhetplan och
budget frrpåbörjat
verksamhetsår

§15
Medlemsavgift

§16
Frågor väckta av
styrelsen

§17
Frågor väckta av
medlemmar

§18
Mötet avslutas

Norrköping dag som

Claes Lygfelt och Jan Winnfors, omval, ett år, och till revisorssuppleant

valdes Bengt Larsson (omval, ett år).

Till valberedningen valdes Lennart Jönsson (sammankallande och omval),

Roy Kannerstål (omval, ett fu) och Kaj skrirstrand (nyual ett fu). Gunnel

Herbråis har avböjt omval.

Agneta Randla ftiredrog styrelsens fiirslag till verksamhetsplan innehållande

tre altiviteter under ftirsta halvåret och te under det andra dåir en tvådagars

resa med inhyrd buss till Bergslagen mm ingick. Lennart Swedberg
presenterade fiirslag till budget ör 2013 som beråiknas ge ett minusresultat
om 4 550,-.. Ärsmötet faststiillde såväl verksarnhetsplan som budget-

Enligt styrelsens ftirslag fastst?illdes ofiiriindrad medlemsavgift, 150,-iår.

Inga frågor hade väckts.

Inga frågorhade väckts.

Georg Westlund tackade ftr visat ftirhoende, frrklarade arsmötet som

avslutat.

Ame Axelsson tackade Georg ftlr hans ledande av mötesftirhandlingama

Efter mötet hölls en §st minut fiir Berit Höglund och Lars Sellberg.

Justeras
ovan
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Marita Lr:ndin
Mötessekreterare

I
,1

I direkt anslutning till årsmötet, orienterade och informerade Gd Thomas Allard om akhrella
frågor inom LFV.

Dåirefter intogs kaffe med dopp ftir mötesdeltagarna.

Marita Lundin Sidan 2 av2 2013-03-09
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Verksamhetsberättelse för 2012 

(Ett undertecknat ex finns hos sekreteraren) 

Vid årets början hade föreningen  116 medlemmar. Årsmötet hölls den 29 februari i LFV 

filmsal. Arne Axelsson  hälsade de 32 närvarande medlemmarna välkomna och förklarade 

årsmötet öppnat. I direkt anslutning till styrelsemötet berättade Bo Eckerbert initierat om det 

Globala Flygsäkerhetsarbetet. 

Till mötesordförande valdes Georg Westlund medan Marita Lundin utsågs som sekreterare. 

Efter en genomgång av verksamhetsberättelse fastställde mötesdeltagarna såväl presenterad 

resultat- som balansräkning vilken per 31 dec  2011 visade på att föreningens kapital uppgick 

till  34 271,78 kr. Vidare beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten under 2011. 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2012 fastställdes. 

Arne Axelsson omvaldes enligt valberedningens förslag till ordförande (ett år) Även valet av 

styrelsemedlemmar följde valberedningens förslag ;  Marita Lundin, Tomas Axi (båda omval 

ett år),  Lennart Swedberg (omval, ett år), Agneta Randla (omval 2 år) och Ingrid Linden, 

(nyval, 2 år). 

Protokollförda styrelsesammanträden hölls; 

25 januari, 29 februari, 9 maj och 17 oktober (kombinerat med planering för kommande 

verksamhetsår). 

Föreningens arrangemang under året har förutom årsmötet varit följande; 

- 28 april  28 medlemmar deltog i besöket hos Transportstyrelsen i deras nya lokaler på 

Olai Kyrkogata. Bo Eckerbert arrangerade besöket och Luftfartsdirektör Ingrid 

Cherfils berättade om Transportstyrelsens verksamhet. Som avslutning samlades 

vi i konferensanläggningen för allmän samvaro och kaffe med gott bröd till. Bo 

Eckerbert avtackades för att ha arrangerat ett intressant och trevligt besök. 

-28 maj Ett 30-tal medlemmar deltog i vandringen som hade temat: Vattenkraftens 

betydelse och uppbyggnad av de många elkraftverksanläggningarna i Motala 

ström. Den initierade guiden från Norrköpings museum beskrev översiktligt hur 

elverken byggts ut under en förhållandevis kort men expansiv period. Efter 

vandringen samlades vi i restaurang Knäppingen för eftermiddagsfika och 

samtal innan samlingen upplöstes. 

 

- 6-7 sep Årets tvådagarsresa, gick till Kalmar och Kosta glasbruk. Vid framkomsten till 

Kalmar intogs lunchen på Calmar Hamnkrog. Efter lunchen fick vi en guidad tur 

på Kalmar Läns Museum, med huvudinriktning om förlisningen av 

Regalskeppet Kronan. Ytterligare en utställning av Jenny Nyströms hann vi 

med, denna gång på egen hand. Eftermidagskaffet serverades i muséets café. 
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Kvällens middag intogs på mysiga restaurangen Gröna Stugan. Övernattningen 

gjordes på Hotell Witt. 

På fredagen hade en guidad visning av Kalmar Slott arrangerats. 

Avslutningsvis gick resan till Kosta och glastillverkningen där. Även här hade 

en guide anlitats som berättade om tillverkningen mm. Restaurangen på Kosta 

Outlet stod för lunchen denna gång. 

Efter detta blev det tid för egen shopping innan resan tillbaks till Norrköping  

påbörjades. 

30 seniorer var med på resan och chauffören Björn Fröjdh styrde även i år, med 

säker hand.  

Nov Det planerade besöket på Trafikverket fick tyvärr ställas in, bl a med anledning 

av omorganisation där. 

12 dec Även i år åt vi det traditionella julbordet på Restaurang Laxholmen. 51 seniorer 

träffades och njöt av den goda och rikliga julmaten i trivsam miljö och 

gemenskap. 

Dessförinnan fick vi ”träffa” Alva Carlsson, som var rullerska i Stykjärnet i 35 

år och levde mellan åren 1909-1992. Hon gestaltades av skådespelaren Elsie 

Sundström, som utklädd till Alva berättade om hennes liv och leverne 

Antalet medlemmar vid årets slut var 119 st. 

Beträffande den ekonomiska ställningen hänvisas till revisorernas berättelse. 

Till LFV ledning och medarbetare som underlättat föreningens verksamhet under det gångna  

året riktas ett varmt tack 

Norrköping i mars 2013 

 

Arne Axelsson  Agneta Randla Ingrid Linden 

 

Lenart Swedberg  Tomas Axi  Marita Lundin 



Luftfartsseniorerna i Norrköping Balansrapport Sida: 1
Räkenskapsår: 120101-121231 13-01-04  10:02

Uppställning enligt ÅRL
Preliminär

Datum: 120101-121231 Senaste vernr: 69

Ing balans Perioden Utg balans
TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och bank
1910 Kassa 60,00 0,00 60,00
1920 Bank, PlusGiro 18 594,53 8 140,35 26 734,88

S:a Kassa och bank 18 654,53 8 140,35 26 794,88

S:a Omsättningstillgångar 18 654,53 8 140,35 26 794,88

S:A TILLGÅNGAR 18 654,53 8 140,35 26 794,88
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
2010 Eget kapital -34 271,78 -5 650,25 -39 922,03
2019 Redovisat resultat 15 617,25 5 650,25 21 267,50

S:a Eget kapital -18 654,53 0,00 -18 654,53

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -18 654,53 0,00 -18 654,53
BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 8 140,35 8 140,35



Luftfartsseniorerna i Norrköping Resultatrapport Sida: 1
Räkenskapsår: 120101-121231 13-01-04  10:05

Intern rapport
Preliminär

Datum: 120101-121231 Senaste vernr: 69
Årsbudget Ack

Rörelsens intäkter
3120 Intäkter jullunch 10 000,00 10 140,00
3130 Intäkter resa Kalmar 0,00 46 579,00
3900 Medlemsavgifter 16 800,00 17 600,00

S:a Rörelseintäkter 26 800,00 74 319,00

Direkta kostnader
4110 Administrativa kostnader -2 000,00 -1 100,75
4120 Möten -1 800,00 -875,00
4130 Guider i samband med utflykter -2 000,00 -1 200,00
4131 Utflykt till Kalmar -10 000,00 -53 375,00
4132 Kostnader jullunch -10 000,00 -9 945,00
4133 Fika i samband med utflykter -1 000,00 0,00

S:a Direkta kostnader -26 800,00 -66 495,75
Bruttovinst 0,00 7 823,25
Rörelseresultat 0,00 7 823,25

Finansiella poster
8300 Ränteintäkter 0,00 317,10

Resultat efter finansiella poster 0,00 8 140,35
Beräknat resultat 0,00 8 140,35



 

 

 

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR LUFTFARTSSENIORERNA I 

NORRKÖPING AVSEENDE KALENDERÅRET 2012 

 

(Undertecknat ex finns hos sekreteraren) 

 

Undertecknade revisorer, som av årsmötet har utsetts att granska föreningens räkenskaper,  

får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse. 

 

Vi har för fullgörande av vårt uppdrag gått igenom redovisningen och granskat den mot de 

verifikationer som finns på gjorda in- och utbetalningar inklusive en avstämning av 

saldobeskedet på likvidkontot. Vi har funnit att räkenskaperna är noggrant och korrekt förda 

samt väl verifierade. Vi har även tagit del av protokollen från styrelsens möten och 

föreningens årsmöte. 

 

Vi har vid vår granskning funnit att styrelsen på ett mycket förtjänstfullt sätt handlagt 

föreningens angelägenheter och föreslår härmed 

 

- att resultat- och balansräkningen fastställs 

- att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under tiden 

      2012-01-01—2012-12-31. 

 

 

Söderköping 2013-02-11 

 

 

 

 

………………………………………            ………………………………………. 

Claes Lygrell          Jan Winnfors 



Luftfartsseniorerna Norrköping

Budgetförslag 2013

Intäkter 

Medlemsavgifter 17 250 115*150 hedersmedlem +3 redan betalt
Jullunch 10 000 50*200
Summa 27 250

Kostnader

Adm. kostnader 2 000
Möten 2 st m kaffe 1 800
Bussutflykter 15 000
Guider mm i samband med utflykter. 2 000
Fika i samband med utflykter 1 000
Jullunch 10 000 50* 200
Summa 31 800

Resultat -4 550

Upprättad 2013-02- 07
Upprättad av  Lennart Swedberg

Kassör



           
  VERKSAMHETSPROGRAM 2013 
      (Förslag) 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
VÅREN 

 
Onsdag 6 mars  

ÅRSMÖTE 2013 
Filmsalen LFV, 13.30-16.00 

Inklusive föredrag av LFV Gd, Thomas Allard 

 
Tisdag den 9 april  

Besök på Trafikverket 
(Besöket startar kl 17.00 eller senare) 

 
Onsdag 15 maj 

Besök i Vadstena 
Landsarkivet och Klostermuseet 

 
 

HÖSTEN 

 
Torsdag-fredag 5-6 september 

2-dagars resa till Bergslagen inkl besök på Västerås Slott 
Prel: Besök på Sala Silvergruva, Skultuna Messingverk, Västerås domkyrka och 

slottet, där Ingemar Skogö välkomnar oss. 

 
V 45 

Ambulanssjukvård 

 
Torsdag 12 december  

JULLUNCH 

 
 

Varmt välkomna! 
 
 
 
 
 
Ytterligare information om de olika programpunkterna kommer att meddelas i 
kallelsen som skickas ut cirka 3 veckor före aktiviteten äger rum. 
 
Besök även vår hemsida: www.luftfartsseniorerna.se/Luftfartsseniorerna/ 
 
För att öka antalet deltagare vid våra aktiviteter ser vi gärna att Du tar med Dig 
en anhörig eller vän i mån av plats. Medföljande får dock inte ta del av den 
subvention som kan utgå till medlem  
 

http://www.luftfartsseniorerna.se/Luftfartsseniorerna/


           
  VERKSAMHETSPROGRAM 2013 
      (Förslag) 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
För att öka antalet deltagare vid våra aktiviteter ser vi gärna att Du tar med Dig 
en anhörig eller vän i mån av plats. Medföljande får dock inte ta del av den 
subvention som kan utgå till medlem. 

 
Styrelse 
 
 
Namn och funktion 
 

 
Tel 

 
Mobil 

 
e-mail 

Arne Axelsson, ordförande 
 
 

013-63130 0708-192140 arneaxelsson@telia.com 

Marita Lundin, sekreterare 
 
 

011-319216 0708-192543 anmarlun@telia.com 

Ingrid Linden 
vice ordf. 

0125-50566 0722-192160 ingrid-linden@telia.com 
 
 

Lennart Swedberg, kassör 
 
 

0121-50267 0708-192350 swedberg.lennart@telia.com 

Agneta Randla, 
aktivitetsansvarig 
 
 

011-142720 0722-482720 agneta.randla@telia.com 

Tomas Axi,  
vice aktivitetsansv. 
 
 

011-140308 0708-280979 tomas.axi@telia.com 
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