Protokoll fört vid ordinarie årsmöte den 26 april 2014
Plats: EAAs lokal vid f.d. Barkarby flygplats.

1.

Fastställande av röstlängd
Beslöts att röstlängden kontrolleras vid eventuell votering.
Närvarande 14, samtliga medlemmar.

2.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

3.

Beslut om mötets behöriga utlysande
Kallelse i Flyghorisont, via mejl och hemsidan.
Beslutades att mötet utlysts i enlighet med stadgarna.

4.

Val av mötesordförande och mötessekreterare
Lennart Persson valdes som ordförande och Edor Boström som sekreterare

5.

Val av 2 rösträknare att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll
Stämman beslöt att välja Sven Antvik och Gustav Kassel

6.

Föredragning av styrelsens och revisorns berättelser samt beslut i frågan
om ansvarsfrihet
Ordf. föredrog årsberättelsen i kortform med möjlighet till frågor. Bilaga 1
Revisionsberättelsen ej tillgänglig i original.
Kjell Björklund läste upp revisionsberättelsen.

Bilaga 2

Stämman beslöt att godkänna styrelsens och revisorernas berättelse samt att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet, villkorat att revisionsberättelsen i original
överensstämmer med den upplästa.
7.

Val av vice ordförande samt övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen
Stämman beslöt att följa valkommitténs förslag.

Bilaga 3

Ordf. riktade ett särskilt tack till de ledamöter som lämnar styrelsen.
8.

Val av 2 revisorer, båda godkända, varav den ena som ersättare.
Stämman beslöt att följa valkommitténs förslag.
Bilaga 3
Conny Hewgren, revisor
omval 1 år
Per-Åke Malmgren
omval 1 år
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9.

Val av valkommitté
Stämman beslöt att välja
Joel Janlöv till sammankallande samt
Mats Skröder och Jörgen Berglund

10.

Fastställande av årsavgifter och budget
Stämman fastställde årsavgifter och budget i enlighet med styrelsens förslag.
Bilaga 4, 5
Kassören informerade om den donation på 116000 som föreningen
erhållit via ett testamente.
Mötet beslutade att föreningen tecknas av ordförande Lennart Persson och
Kassör Kjell Björklund, var för sig.

11.

Behandling av motioner från medlemmar och förslag från styrelsen
Inga inkomna motioner.
Förslag från styrelsen
a) På förslag från styrelsen valdes Bertil Thörnberg till hedersmedlem.
b) Stadgeändring av medlemskategorier antogs enhälligt.
Bilaga 6

12.

Övriga frågor
Torgil Rosenberg efterlyser någon yngre förmåga att ta över
flygsäkerhetsarbetet.
Ordf. tackade de närvarande och avslutade mötet.
Efter mötet
- Torgny Bramberg informerade om flygplatser och allmänflygets villkor
- Dan Åkerman informerade om sitt och AOPA:s arbete i EASA.

Barkarby den 20 april 2013
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