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Kallelse Årsmöte 2020 version 01.00 

Kallelse till årsmöte!   

  
Årsmötet kommer i vanlig ordning att behandla verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse, 

revisionsberättelse, val av styrelse, revisorer och valberedning samt besluta om verksamhetsplan, 

budget, och årsavgift. Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga i möteslokalen och de 

finns även tillgängliga på hemsidan.   

  

Dag: Torsdagen den 5 mars 2020.  

Tid & plats:  Kl. 13:30. Hemgården i Norrköping, Saltängsgatan 7.  

Deltagare:  Medlemmar  

  

Styrelsen kommer att föreslå en oförändrad medlemsavgift för 2020 (150 kr.). Glöm inte att ange 

avsändare när du betalar in avgiften till BG 278–6218, vilket du bör göra snarast efter årsmötet 

där formellt beslut tas! En BG-Blankett finns nedan. 

  

Om Du som medlem vill ta upp någon fråga för behandling på årsmötet ber vi dig observera 

stadgarnas § 7: ”Medlemmars förslag att behandlas av årsmötet skall ha inkommit till styrelsen 

senast två veckor före mötet.”  Alltså senast torsdagen den 19 februari.  

  

Efter årsmötet bjuder föreningen på fika och vi får lyssna till Suvi Häkkinen, biträdande miljö-

chef på Swedavia som under rubriken "Flygets miljöutmaningen 2020" berättar om branschens 

ansträngningar för klimatomställning. 

 

Vi ser gärna att du anmäler dig senast måndagen den 23 februari till:    

Agneta Randla, 0722–482720, e-post; agneta.randla@telia.com,   

  

 Styrelsen 

  

Bilagor:  

1. Dagordning  2. Verksamhetsberättelse för 2019  

3. Ekonomisk redogörelse för 2019 4. Revisorernas berättelse  

5. Valberedningens förslag  6. Förslag till verksamhetsplan 2020  

7. Budgetförslag 2019   
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Bilaga 1  

  

Dagordning LuftfartsSeniorernas Årsmöte, den 5 mars 2020 kl. 13:30  
 

 

1. Mötets öppnande.  

2.  Val av ordförande för mötet.  

3.  Val av sekreterare och justeringsman för mötet.  

4.  Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna.   

5.  Fastställande av dagordning.  

6.  Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse.  

7.  Behandling av revisorernas berättelse.  

8.  Fastställande av resultat- och balansräkning.  

9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

10.  Val av ordförande i föreningen för ett år.  

11.  Val av ledamöter. Ledamöterna väljs växelvis för ett eller två år.  

12.  Val av revisorer och en ersättare. Dessa väljs för ett år.  

13.  Val av valberedning för ett år.  

14.  Beslut om verksamhetsplan och budget för påbörjat verksamhetsår.  

15.  Beslut om medlemsavgift för påbörjat verksamhetsår.  

16.  Behandling av frågor väckta av styrelsen.   

17.  Behandling av frågor väckta av medlemmar.   

18.  Årsmötets avslutande.  
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Bilaga 2 

 

Verksamhetsberättelse för 2019 
 

Årsmötet  

 

Årsmötet 2019 hölls den 7 mars på Hemgården.  Rapporterna om verksamheter och ekonomi 

godkändes och styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2019 godkändes.  

 

Per-Owe Ohlsson valdes till ordförande under 2019 (ett år) och Anders Österlund, Kenneth Jo-
hansson samt Jan-Erik Führ valdes till styrelseledamöter på två år.  Göran Ranlöf och Agneta 
Randla kvarstår i styrelsen ytterligare ett år. 
 

Efter årsmötet berättade Liselotte Oberger och Pär Thorell från LFV om hur regeringens satsning 

på totalförsvaret påverkar LFV. 

 

Styrelsearbetet  

 

Protokollförda styrelsesammanträden hölls den 7 januari, 7 mars, 6 maj, 29 augusti och 30 sep-

tember. Arbetet har främst rört planering och genomförande av föreningens olika aktiviteter. På 

marginalen kan noteras att bytet av ordförande medförde ett betydande merarbete gentemot vår 

bank.   

 

Medlemsutvecklingen  

 

Vid 2019 års början hade föreningen 103 medlemmar, och vid dess slut 107. Styrelsen anser att 

läget är stabilt - men vi har fortfarande plats för fler medlemmar. Alla är naturligtvis välkomna 

att påverka tänkbara medlemmar i sin närhet!   

  

Verksamheten  

 

Föreningens verksamheter under året har omfattat följande aktiviteter (närmare information finns 

på vår hemsida luftfartsseniorerna.se under ”Året som gått”).  

 

Januari 

Den 29 januari besökte vi IT-företaget Gaia där Johan Lindén visade hur digitalisering kan an-

vändas i hemsjukvården. 

 

April 

Den 25 april samlades 29 luftfartsseniorer vid Resecentrum för att besöka Artipelag på Värmdö. 

 

Augusti 

Tvådagarsresan till Småland 29–30 augusti med besök på IKEA i Älmhult, Huseby Bruk och 

flygbasen Hagshult. 

 

Oktober 

Den 24:e oktober fick vi en kvalificerad inblick i framtida trafiklösningar i Östergötland, med 

tonvikt på Norrköping och Ostlänkens dragningar i närområdet.  

 

December 

Året avslutades med vårt traditionella julbord som lockade hela 73 deltagare!  
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Fylligare information, inklusive bilder, finns i form av ”Året som gått 2019” på vår hemsida 

www.luftfartsseniorerna.se. 

 

 Summering 

Styrelsen gläder sig fortsatt åt den goda uppslutningen vid våra aktiviteter och vår stabila eko-

nomi (se bilaga 3). Beträffande den ekonomiska ställningen mer i detalj hänvisas till kassörens 

berättelser.  

 

Styrelsen vill avslutningsvis tacka LFV, Swedavia och Transportstyrelsen för att de på olika sätt 

har underlättat föreningens verksamhet under det gångna året.  

 

Norrköping i februari 2020 

  

  

 

Per-Owe Ohlsson Agneta Randla  Göran Ranlöf  

  

 

 

Kenneth Johansson  Jan-Erik Führ Anders Österlund  

http://www.luftfartsseniorerna.se/
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      Bilaga 3  

 

Ekonomiska redogörelser 2019  
 

Föreningens ekonomi är fortsatt stabil. Årets redovisade resultat uppgår till 31 327 kr vilket 

innebär att tillgångarna ökat till nästan 84 tusen kronor. Resultatets storlek beror på en sent 

inkommen faktura som kostnadsförts först 2020 och inte drabbar 2019. Det ”verkliga” resulta-

tet för 2019 är snarare cirka 5 000 kr.  

Överskottet beror främst på de ökade medlemsintäkterna. Aktiviteterna gick i princip gick 

jämnt ut.  

  

Resultaträkning LuftfartsSeniorerna 2019 

  

 
 

Balansräkning LuftfartsSeniorerna 2019 
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           Bilaga 4 

  

  

Revisorernas berättelse 
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Bilaga 5  

  

  

Val av funktionärer för 2020 
  

 

Valberedningen föreslår att: 

• Per-Owe Ohlsson väljs som ordförande på ett år (omval).  

• Agneta Randla, och Göran Ranlöf väljs som styrelseledamöter på två år (omval). Styrelsele-

damöterna Jan Führ, Anders Österlund och Kenneth Johansson kvarstår under ytterligare ett 

år.  

• Claes Lygrell och Jan Winnfors väljs som revisorer för ett år (omval) 

• Urban Trygg väljs som revisorssuppleant för ett år (omval) 

 

Styrelsen har fått information om att Ulla-Karin Svensson, Roland Burman och Christer Ullvetter 
står till förfogande som valberedningen även kommande år. 
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Bilaga 6  

  

Styrelsens budget och verksamhetsplan för 2020   
  

 

Budgetförslag LFV Seniorerna 2020 
  Budget Intäkter 2020   Budget Kostnader 2020 

        

Resor 115 000   -110 000 

Medlemsavgifter 16 000     

Jullunch 22 000   -22 750 

Årsmöte     -2 750 

Avgift Swedbank/Webhotel     -2 000 

Övriga dagsaktiviteter     -5 000 

Diverse(inkl återbetalningar)     -7 500 

        

Summering intäkter/kostnader: 153 000   -150 000 

Budgeterat resultat 2020: 3 000 

 

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift (150:- ) för 2020 

 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2020 

 

Huvudpunkterna är:  

  

Första kvartalet  

• Hörselinformationen den 6 februari (har genomförts). 

• Årsmöte den 5 mars.  

 

Andra kvartalet    

• En endagsaktivitet med buss i Östergötland den 14/5. 

 

Tredje kvartalet  

• En två-dagarsresa den 27–28 augusti. Huvudspåret är i Uppland med övernattning i Uppsala 

och med några intressanta besöksmål, där ett som styrelsen redan nu undersöker är den nya 

tornkontrollcentralen på Arlanda  

 

Fjärde kvartalet   

• En endagsresa till Stockholm med besök på några attraktiva museer.  

• Traditionellt julbord i Odd Fellows Bankettsal den 15 december klockan 1500 

 

 

 


