
Protokoll från Digitalt styrelsemöte i januari 
2021 för LuftfartsSeniorerna i Norrköping

Allmänt

P g a Coronapandemin beslutade styrelsen att januarimötet 2021 skulle ske digitalt genom e-post
(per capsulam) och att det planerade fysiska styrelsemötet därför inställdes. Detta protokoll 
speglar alltså detta per-capsulammöte via telefon eller e-post. 

Som bilaga läggs ekonomisk redogörelse, förslag till budget och årsavgift 2021. Samtliga 
handlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan.

Kallade/deltagare
Ledamöter i Styrelsen:
- Per-Owe Ohlsson 
- Göran Ranlöf
-Anders Österlund
-Kenneth Johansson
-Agneta Randla
-Jan-Erik Führ 
Adjungerad:
-Christina Magnestrand

Protokoll

1. Godkännande av tidigare protokoll 
Protokollet från det digitala styrelsemötet 2020-10-12 godkändes. 

2. Förberedelser för årsmötet ( grundplanerat till 4 mars 2021).
Inga detaljerade förberedelser görs p g a det osäkra läget m a a Coronaepidemin. Styrelsens 
målsättning är att genomföra ett fysiskt årsmöte så snart som Coronarestriktionerna medger det. 
Styrelsen återkommer i den frågan. Med anledning av rådande situation kommer ingen kallelse till 
årsmöte 2021 att ske i närtid. Styrelsen kommer att aktivt informera medlemmarna om läget genom 
att lägga ut detta protokoll på hemsidan.

3. Valberedningen
Genom Ulla-Karin Svensson tillstyrker valberedningen att nuvarande funktionärer vars mandattid är 
t o m 2020 behåller sina uppdrag tills vidare, dock längst till kommande årsmöte. Styrelsen noterar 
förslaget och agerar enligt detta intill dess att ett årsmöte kan genomföras.

4. Revision 
Revisor Jan Winnfors har inget emot att årsmötet senareläggs enligt punkt 2 ovan, men anger att ett 
bokslut för 2020 ska göras och föreläggas styrelsen och revisorerna. Bokslut är framtaget, enligt 
bilaga 1 och är distribuerat till revisorerna genom kassörens försorg.
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5. Kallelse till kommande årsmöte
När/hur årsmötet ska genomföras är helt beroende på Coronaläget, och styrelsen återkommer när 
läget har klarnat. 

6. Förslag och verksamhetsplan och budget för 2021 
Styrelsens inriktning är att vi, när Coronaläget så medger, ska försöka genomföra de aktiviteter som 
inte kunde genomföras 2020. Besök på RTC Arlanda har hög prioritet. Närmare detalj- och 
tidsplanering ska ske så fort som Coronaläget medger sådant arbete. 
Vidare kommer styrelsen att försöka ordna någon form av utomhusaktivitet enligt förlag från Arne 
Axelsson.

 
7. Medlemsavgifter 

Styrelsen har diskuterat årsavgiften för 2021 i ljuset av att huvuddelen av de planerade 
verksamheterna under 2020 ställdes in. Ett alternativ som diskuterats är att ta ut full avgift för 2021 
för att stärka kassan. Ett annat är att medlemmar som har betalat årsavgiften för 2020 inte ska betala 
avgift för 2021. Tillkommande medlemmar under 2021 skall dock betala medlemsavgift för detta år 
(150:-). 

Styrelsen beslutade att enligt alternativ 2, alltså att ingen avgift tas ut för 2021 utöver den som nya 
medlemmar har att betala.

Vidare beslutade styrelsen att medlemmar som inte har betalat medlemsavgifter för 2020 ska 
informeras om att de har strukits ut ur medlemsförteckningen enligt stadgarnas § 2, tredje stycket. 

8. Andra initiativ från styrelsen 
Inget aktuellt för dagen.

9. Parentation (avlidna under året)
Kvarstår till nästa fysiska årsmöte. 

10. Hemsidan
Hemsidan ska löpande uppdateras med kalender för 2021 när konkret information finns tillgänglig. I 
nuvarande osäkra läge bör årets planering vara översiktlig och hänvisa till Coronautvecklingen, 
Vidare ska detta protokoll med informationen om att något fysiskt årsmöte enligt stadgarna sannolikt
inte kommer att kunna genomföra läggas in på hemsidan.

11. Aktuellt medlemsläge
Under 2020 har 32 medlemmar strukits ur medlemsförteckningen enligt stadgarna § 2.

12. Planerade styrelsemöten 2021
Måndag 5 maj kl 10-12, måndag 4 okt, måndag 10 jan 2022, 
Årsmöte 3 mars 2022.
När vi åter kommer att kunna ha fysiska möten får framtiden utvisa.

13. Avslutning 
Ordförande P-O tackade styrelsen för nedlagt arbete och hoppas att vi kan ses fysiskt den 5 maj 

Vid protokollet Justeras

Anders Österlund Per-Owe Ohlsson

Anders Österlund Per-Owe Ohlsson



Bilaga 1

Ekonomiska rapporter

Budget LFV Seniorerna 2021

 Budget Intäkter 2021  Budget Kostnader 2021
    
Resor 115 000  -110 000
-xxxx    
-xxxxx    
-xxx    
    
Medlemsavgifter 1 200   
Jullunch 22 000  -22 750
Årsmöte   -2 750
Avgift Swedbank/Webhotel   -2 000
Övriga dagsaktiviteter   -5 000
Diverse (inkl återbetalningar)   -2 500
    
Summering intäkter/kostnader: 138 200  -145 000
Budgeterat resultat 2021: -6 800
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Kommentarer till ekonomisk redovisning för LFV Seniorerna 2020

Årets verksamhet har på grund av pandemin varit mycket begränsad. Endast ett par aktiviteter i
början på året har kunnat genomföras. 

Föreningens ekonomi är trots det stabil. Årets resultat är -20 896 kr vilket innebär att 
tillgångarna minskat till cirka 63 000 kr. 

Underskottet beror på sent inkommen faktura för jullunch 2019 som kostnadsförts 2020. 
Intäkter för medlemsavgifter har minskat och 80 medlemmar har erlagt avgiften. 

Det ”verkliga” resultatet för 2020 är cirka 5 000 kr. 
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