
Protokolt fört vid
LFV filmsal

§1
Mötet öppnas

§2
Val av mötesordftirande

§3
Val av sekreterare och
justeringsman

§4
Mötets stadgeenliga
utlysning

§5
Dagordning

§6
Verksamhetsberättelse
och ekonomisk redo-
visning

§7

§8
Fastställande av resultat-
och balansräkning

§e
Ansvarsfrihet

§10
Val av ordforande

Revisorernas berättelse föreslog att resultat- och balansräkningen skulle fastställas och att
styrelsen skulle bevilj as ansvarsfrihet.

Resultat- och balansräkning per 3l december 2013 faststiiltdes.

LuftfartsSeniorernas årsmöte den 5 märs zAM i

Arne Axelsson hälsade de 26 nåirvarande medlemmama välkomna
och förklarade mötet öppnat.

Georg Westlund valdes till ordfiirande for mötet.

Till sekreterare ftir mötet valdes Anders Österlund och till
justeringsman utsågs Lennart Jönsson.

Skriftlig kallelse till arsmötet hade skickats ut den 10 februari och
mötet forklarades stadgeenligt utlyst.

Som ftiredragningslista godkiindes ärendeförteckning ftir årsmöte
enligt stadgarnas § 7.

Sekreteraren Anders Österlund Itiredrog verksamhetsberättelsen
och kassören Lennart Swedberg presenterade den ekonomiska
redogörelsen for 2013. Resultatriikningen visade på ett överskott
med492:- och av balansräkningen framgick att ft)reningens till-
gangar uppgick till27 286:-.

Claes Lygrell foredro g revisorerxas berättel se. Revisorema

Styrelsen bevilj ades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 201 3 .

Till ordft)rande omvaldes enligt valberedningens forslag för ett år,
Arne Axelsson (omval).
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§ 11

Val av övriga
styrelsemedlemmar

§12
Val av revisorer

§13
Val av valberedning

§14
Beslut om verksamhets-
plan och budget lor på-

börjat verksamhetsar

§1s
Medlemsavgift

§16
Frågor väckta av sty-
relsen

§ 17 Frågor väckta
av medlemmar

Anders Österlund

Till styrelsemedlemmar om omvaldes på valberedningens fiirslag
Agneta Randla och Ingrid Linden for 2 år. Tomas Axi, Lennart
Swedberg och Anders Österlund kvarstår 1 år.

På valberedningens förslag omvaldes Claes Lygrell och Jan Winn-
fors till revisorer och Bengt Larsson till revisorsuppleant. Alla ftr 1

ar.

Till valberedningen under 1 år valdes LennarJ Jönsson (samman-

kallande), Roy Kannerstål och Kaj Skärstrand.

Anders Österlund föredrog styrelsens forslag till verksamhetsplan
f& 2AÅ. Utöver årsmötet omfattar planen två aktiviteter under
första halvåret. Dels en under vecka 15 där Norrköpings kommun
berättar om sin planering inftlr framtiden och dels en dagsutflykt
med båt i S:t Anna skiirgård med lunch på Mons Camping och be-

sök på Capella Ecumenica den 23 maj.

Under det andra halvåret planeras en tvådagarsaktivitet med besök
på en lämplig flygplats (Bromma eller Skavsta) och på LFVs kon-
trollcentral på Arlanda. Därutöver stadsvandring i Sigtuna och be-

sök på Skokloster. Vidare ett besök på Nonköpings flygplats och,

som avslutning på året eniuliunch på lämplig plats i Nonköping.

Lennart Swedberg presenterade styrelsens budgetförslag där resul-
tatet för 2014beräknas bii minus 5 700:-. Styrelsen lägger detta
ft)rslag eftersom den bedömer att foreningens tiligångar även med
negatir,'t resultat enligt fbrslaget är tillfredsställande för dess verk-
samhet.

Årsmötet fastställde såväl verksamhetsplan som budget.

På st,rrelsens ftirslag fastställdes oforiindrad medlemsavgift på
150:- fibr ät2A1,4.

Styrelsen presenterade ett förslag till ftirändring av föreningens
stadgar. Flera kommentarer lämnades och en del mindre justeringar

till det utsända ftirslaget föreslogs. Årsrnötet fastställde med ack-
lamation de nya stadgarna och uppdrog åt styrelsen att inarbeta de
justeringar som årsmötet funnit motiverade. Styrelsen fick i upp-
drag att inarbeta dessa justeringar i stadgama innan de distribueras.

Inga frågor hade väckts.
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§ 18 Mötet avslutas Mötesordföranden Georg Westlund tackade ftir att han ånyo fått
fortroendet att leda ftireningens årsmöte och förklarade årsmötet
avslutat.

6, .o4Ud;äw'i;;;
Mötesordftirande

Föreningens ordfiirande Ame Axelsson tackade Georg Westlund för det utmärkta sätt på vii-
ket han lett ftirhandlingama.

Däretter höll Arne Axelsson en Parentation över vår medlem Pelle Baagöe-Larsen som avled
under 2013 samt utlyste en tyst minut till hans minne.

Som avslutning informerade Jonas Forsman f{an LFV om aktuella frågor varefter Itireningen
bjöd de närvarande på kaffe med dopp.
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