
Protokoll fört vid LuftfartsSeniorernas årsmöte den 3 mars zLrc
på Transportstyrelsen

§1
Mötet öppnas

§2
Val av mötesordforande

§3
Val av sekreterare och
justeringsman

§4
Mötets stadgeenliga ut-
lysning

§s
Dagordning

§6
Verksamhetsberättelse
och ekonomisk redovis-
ning

§7
Revisoremas berättelse

§8
Fastställande av resultat-
och balansräkning

§e
Ansvarsfrihet

§10
Val av ordft)rande

Ordforanden Ingrid Linddn hälsade de 33 närvarande medlemmama
välkomna och ftrklarade mötet öppnat.

Arne Axelsson valdes till ordftirande för mötet.

Till sekreterare för mötet valdes Anders Österlund och till justerare
Marita Lundin.

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

Som ftiredragningslista godkåindes ärendeft)rteckning for årsmöte
enligt stadgarnas § 7.

Verksamhetsberättelsen föredrogs och kassören Lennart Swedberg
presenterade den ekonomiska redogörelsen ftir 2015 (båda bilagda
till kallelsen). Resultaträkningen visade på ett överskott på drygt
4 000:- och av balansräkningen framgick att föreningens tillgångar
vid årsskiftet uppgick till drygt 24 200>. Det noterades att tillgang-
arnaväl möter styrelsens ambition att överstiga ftirväntade intiikter
under innevarande verksamhetsår. Redogörelsen fiiranledde inga
andra kommentarer.

Jan Winnfors föredro g revi sorernas berättelse. Revi sorerna ftire slo g
att resultat- och balansräkningen skulle fastställas och att styrelsen
skulle beviljas ansvarsfrihet ft)r år 2015.

Resuitat- och balansräkningarna per 31 december 2015 fastställdes.

Styrelsen bevilj ades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2A | 5.

Till ordftirande ltlr ett år valdes enligt valberedningens ftirslag och
enhälligt Ingrid Linddn (omval).
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§ 11

Val av övriga styrelse-
medlemmar

§12
Val av revisorer

§13
Val av valberedning

§14
Beslut om verksamhet-
plan och budget for På-
börjat verksamhetsår

§1s
Medlemsavgift

§16
Frågor väckta av stYrel-

sen

§17
Frågor väckta av med-
lemmar

§ 18

Mötet avslutas

Till styrelsemedlemmar omvaldes på två år, också på valberedning-

ens floislag, Lotta Malm och Agneta Randla. Tomas Axi, Lennart

Swedberg och Anders Österlund kvarstar i styrelsen ytterligare ett år'

på valberedningens förslag omvaldes även claes Lygrell och Jan

Winnfors till revisorer och Bengt Larsson till revisorsuppleant, alla

på ett år.

Till valberedningen ftir 1 år omvaldes Lennart Jönsson (sammankal-

lande), Roy Kannerstål och Kaj Skiirstrand. De valda noterade att

ft)rnyelse är önskvärd under kommande år'

Agneta Randla och Tomas Axi foredrog styrelsens förslag till verk-

sÅhetsplan 2016 och kassören Lennart Swedberg foredrog budge-

ten för rä*rnu år. Det ekonomiska resultatet beräknas bli +- 0. Års-

mötet godkände såväl verksamhetsplan som budget enligt bilagor till
protokollet.

På styrelsens forslag fastställdes medlemsavgiften föt2016 till oftr-
iindrade 150:-.

Inga.

Inga. Under denna punkt passade dock Lennart Jönson päatt tacka

styrelsen ftlr nedlagt och väl genomfort arbete'

Mötesordforanden Arne Axelsson instiimde med Lennart samt tack-

ade ftjr att han ffitt fiirtroendet att leda fiireningens årsmöte varefter

han forklarade årsmötet avslutat'

Anders Österlund
Mötessekreterare

Marita Lundin
Justeringsman

Föreningens ordförande Ingrid Linddn tackade därefter Arne Axelsson för det utm?irkta sätt på

vilket han lett forhandlingama.

Diirefter hö1l ordftiranden Ingrid Linddn parentation över våra medlemmar Maj Ohlsson och

Bengt von Zweigbergk som ävlidit under 2015. (Parentation över Hedersledamoten Georg

Wesilund ro* arled i början av 2015 hölls vid fi)regående årsmöte).
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Som avslutning informerade Gunnar Ljungberg om Transportstyrelsens verksamhet med fo-
kus på de organisatoriskt integrerade luft- och sjöfartselementen. Han belyste bland awtatpä
ett intressant sätt många av de skillnader som ftireligger mellan luft- och sjöfart och berättade
om Transportstyrelsens arbete med att "fangade bästa delarna" från vardera grenen för att
utveckla verksamheten inom båda.

Att intresset var stort visade många frågor och dåirav ftiljande samtal mellan Gunnar och åhö-
tatna.
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