PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2020
Tid:

torsdag den 5 mars 2020

Plats:

Hörsalen Terrassen på SAAB

Närvarande:

48 medlemmar

Före årsmötet informerade Tomas Karlsson, Chef för Business Development
T-7 Aeronautics Saab Linköping om skolflygplanet T-X/T-7 och samarbetet med Boeing.

1.

Årsmötets öppnande och fastställande av dagordningen.
Föreningens ordförande Marianne Ljungdahl hälsade alla närvarande välkomna
och förklarade mötet öppnat.
Den föreslagna dagordningen som delats ut till deltagarna godkändes.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande för mötet valdes Christer Carlson och till att föra dagens protokoll
valdes Sonia Wincent Sträng.

3.

Val av två personer, vilka jämte ordföranden, skall justera årsmötesprotokollet.
Justeringsmännen skall i förekommande fall även vara rösträknare.
Till justeringsmän valdes Heike Bergsten och Sune Pettersson.

4.

Årsmötets behöriga utlysande.
Kallelse till årsmötet ingick i vårens programutskick samt som mejl och på föreningens
Hemsida.
Årsmötets utlysande godkändes. Röstlängden godkändes.

5.

Verksamhetsberättelsen.
Verksamhetsberättelsen för år 2019 som delats ut till de närvarande godkändes.

6.

Ekonomisk berättelse.
Kassören Lars Boman föredrog 2019 års bokslut jämte kommentarer. Den
föredragna ekonomiska rapporten, som även delats ut före mötet, godkändes.

7.

Revisorernas berättelse.
Revisionsberättelsen för 2019 föredrogs av revisor Lars Uno Elvingsson
I enlighet med styrelsens förslag i verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
samt revisorernas tillstyrkan beslutade årsmötet, att årets underskott -13 893 kr
överföres i ny räkning med balansomslutning om 134 650 kr.

8.

Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

9.

Budget för innevarande år.
Kassören redogjorde närmare för vad som ingick i den föreslagna budgeten
för år 2020. Budgetförslaget godkändes.

10. Medlemsavgiften för år 2021.
Beslutades att medlemsavgiften för 2021 skall vara oförändrad 100 kr per medlem
och år.
11. Fastställande av antal styrelseledamöter.
Antal styrelseledamöter fastställdes till ordföranden + 8 ledamöter.
12. Styrelseval.
Till Ordförande för ett år omvaldes Marianne Ljungdahl.
Val av styrelsemedlemmar för en tid av två år utföll enligt valberedningens förslag:
Omval av Christina Roslund, Kjell Johansson Marianne Hansson.
Nyval av Kenneth Brandin.
Kvarstår till årsmötet 2021: Sonia Wincent Sträng, Lars Boman, Inger Westerlund
och Börje Belking.
13. Val av en revisor för två år och två revisorssuppleanter för ett år.
Som revisor omvaldes Lars Uno Elvingsson.
Som revisorssuppleanter för 1 år omvaldes Evert Karlsson och nyval av Owe Eckerberg
Kvarstår som revisor till årsmötet 2021: Jan Toräng.

14. Val av valberedning för ett år.
Som valberedning för ett år omvaldes Christer Carlson (sammanhållande)
och Irma Nygren.
Nyval av Tomas Ahlfeldt.
15. Motioner och förslag till årsmötet.
Inga motioner inkommit.
16. Övriga frågor.
Marianne Ljungdahl berättade om kommande resor. Verksamhetsplanen godkändes.
17. Mötets avslutning
Mötesordföranden Christer Carlson överlämnade klubban till föreningens omvalde
ordförande Marianne Ljungdahl som tackade Christer för det sätt han genomfört
årsmötet genom att överlämna en blomma.
Marianne avtackade Sven-Erik Järkelid för ett förtjänstfullt arbete i styrelsen med blommor.
Vidare avtackades Nils-Inge Samuelsson (valberedning) med blommor. (Runold Carlsson
var ej närvarande)
Lars Boman gratulerade Marianne Ljungdahl som ny Hedersmedlem i STPL.
Därefter tackade Marianne alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat samt
inbjöd till kaffe med dopp.
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