
Protokoll fiirt vid
LFY filmsal

§1
Mötet öppnas

§2
Val av mötesordftirande

§3
Val av sekreterare och
justeringsman

§4
\'trötets stadgeenliga ut-
l.vsning

§5
Dagordning

§6
V erksamhetsberättel se

och ekonomisk redovis-
,ring

§7
Revisorernas berättel se

§8
Fastställande av resultat-
och balansråikning

§e
Ansvarsfrihet

§10
Val av ordfbrande

§ 11

Val av övriga stvrelse-
medlemmar

LuftfartsSeniorernas årsmöte den 5 mars 2{}15 i

Ordloranden Arne Axelsson hälsade de27 niirvarande medlemmama
väikomna och forklarade mötet öppnat.

Lennart Jönsson valdes till ordftirande fibr mötet.

Till sekreterare för mötet valdes Anders Österlund och till juste-
ringsman utsågs Marita Lundin.

Skriftlig kallelse till årsmötet hade skickats ut den 10 februari och
mritet {i}rklarades stadgeenligt utlyst.

Som fiiredragningslista godkiindes ärendefiirteckning lor årsrnöte
enligt stadgarnas § 7.

Kassören Lennart S,*edberg ftiredrag verksarnhetsberättelsen och
presenterade den ekonomiska redogörelsen lor 2014 (båda bilagda
till kallelsen). Resultaträkningen visade på ett underskott pä7 166>
och av balansråikningen framgick att fiireningeas tiilgångar uppgick
till20l20:-.

Jan Winnfors fiiredrog revisorernas beräfielse. Revisorema loreslog
att resultat- och balansriikningen skulle fastställas och att styrelsen
skulle bevi§as ansvarsfrthet ftir år 2014.

Resultat- och balansräkningarna per 31 december 2014 faststiilldes.

St-vrelsen beviljades ansvarsfrihet lor verksamhetsåret 20 14.

Till orditirande lor ett år valdes enhällig och enligt valberedningens
ftirslag Ingrid Linden (nyral).

Till s§xelsemedlemmar omvaldes på valberedningens fiirslag Tomas
Axi, Lennart Swedberg och Anders Österlund lbr 2 år (samtliga orn-
va1). Vidare nyvaldes, också på valberedningens liirslag" Lofia Malm
lor I år (r"v'"llnadsval efter Ingrid Lindön). Agneta Randla kvarstfu i
styrelsen ytterligare I år.
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§12
Val av revisorer

§13
Val av valberedning

§14
Beslut om verksamhet-

plan och budget {tir På-

börjat verksamhetsår

§15
Medlernsavgift

§16
Frågor väckta av s§'rel-

sen

§i7
Frågor väckta av med-

lemmar

§18
Mötet avslutas

På valberedningens fiirslag omvaldes for 1 år Claes L'vgrell och Jan

winnfors till revisorer ociBengt Larsson till revisorsuppleant'

TillvalberedningenftrlårvaldesLennartJönsson(sammankal-
tande), Roy Kannerstål och Kaj Skärstrand'

LennartSwedbergforedrogst-vrelsenslorslagtillverksamhetsplan
och budget ttir ZOiS' neuJt*tåt beriiknas bli +- 0' Årsmötet fast-

stä1de såväl verksrj;1ä; sorn budger enligt bilagor till protokol-

let.

Påstyrelsensforslagfaststiilldesmedlemsavgiftealor20l5tillo|or-
ändrade 150:-.

lnga.

Inga.

MötesordforarrdenLennartJönssontackadeloratthanättlbrtroen.
detattiedaforeni"g"*a''*öteochforklaradeårsmötetavslutat.

Marita Lundin
Justeringsman

#a#tw,
Aaders Osterlund
Mötessekreterare

Därefter hölls Parentation över våra medlemrnar Jan Bierker (Lennart Jönsson)"-och ulf

Dahlqvist {Ingrid Lil;; som avlidit und er2al4'samt Över i{edersledamoten Georg West-

l""d (A*;Aielsson) som avled det2}januari i år'

som avslutning informerade Dan f-undvall 
om LFVs verksamhet i Abu Dhabi vareller ftre-

*"g* bjöd de närvarande påkaffe med dopp'
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