Kallelse till årsmöte

Välkommen att delta i Föreningen Flygande Veteraners årsmöte 2020!

Datum: Måndagen den 10 augusti
Tid: 18.30
Plats: På grund av Covid-19 genomförs årsmötet kombinerat digitalt såväl som fysiskt möte. Medlem är fri
att välja vilket.
Fysiska mötet: Waldenströmssalen i
Immanuelskyrkan, Kungsstensgatan
17, Stockholm.
Digitalt deltagande: Detaljerad beskrivning av hur digitalt deltagande
går till framgår nedan.
Anmälan: För att säkerställa att vi
kan uppfylla Folkhälsomyndighetens
krav på att maximalt 50 personer får
vistas i samma lokal samt möjliggöra
digitalt deltagande för dem som så
önskar krävs att alla som planerar att
delta i det fysiska mötet eller det digitala mötet anmäler detta senast den
1 augusti enligt följande:
• E-mail till
arsmotet@flygandeveteraner.se
• Brev till Flygande Veteraner, Flygplatsinfarten 41, 168 67 Bromma
• Tel till 08-29 50 33, lämna besked på
telefonsvararen
Den som önskar delta på plats anger:
• Fullständigt namn
• Medlemsnummer
Den som önskar delta digitalt anger:
• Fullständigt namn
• Medlemsnummer
• E-postadress

Övrigt: Samtliga medlemmar äger rätt
att delta i mötet, på plats eller digitalt,
yttra sig och rösta. OBS! För att ha rätt
att rösta ska medlemsavgiften vara erlagd senast den 28 februari i år. Likaså
kan, enligt gällande stadga, en medlem
ha fullmakt för ytterligare en medlem.
Angående fullmakt, se längre ner på
denna sida.
Notera att på grund av Covid-19
sker ingen servering.

Vad krävs för att delta digitalt?
För att delta i mötet, yttra sig och rösta
krävs att man har tillgång till två enheter med internet, det kan vara dator,
läsplatta eller en smart telefon.
På den ena enheten, datorn eller läsplattan, ska videokonferensverktyget
Zoom användas. Här kan ni följa mötet, se presentationer och göra eventuella inlägg.
På den andra enheten, datorn, läsplattan eller den smarta telefonen,
används mötesverktyget Suffra till att
registrera närvaro, att anmäla sig till
talarlistan samt att rösta. Uppgifter
nödvändiga för att delta digitalt sändes
per e-post till dem som anmält digitalt
deltande senast den 6 augusti.
Fullmakt: Önskar medlem ge fullmakt till annan medlem skickas följande uppgifter till e-postadress:
arsmotet@flygandeveteraner.se
eller per vanlig post till:
Flygande Veteraner
Attn: Årsmötet
Flygplatsinfarten 41
168 67 Bromma

senast den 1 augusti med angivande av
följande uppgifter:
Namn och medlemsnummer på den
som ger fullmakt, namn och medlemsnummer på den som ska ha fullmakten, samt e-postadress om fullmaktshavaren ämnar delta.
I det fall fullmaktsinnehavaren
skickar in uppgift om fullmakt digitalt,
på grund av Covid-19-restriktioner,
och därmed inte en bevittnad fullmakt
kan fullmakternas äkthet komma att
dubbelkollas genom att fullmaktsgivaren blir uppringd för en kontroll av att
fullmakten är riktig.
Frågor: Har ni frågor avseende årsmötet skicka ett meddelande till

arsmotet@flygandeveteraner.se
eller ring 08-29 50 33.

Dagordning för årsmötet
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att
		 jämte mötesordförande justera protokollet.
3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
4. Fråga om fastställande av röstlängd och 		
		 godkännande av fullmakter.
5. Styrelsens årsredovisning.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av balans- och resultaträkning.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens
		förvaltning.
9. Verksamhetsinriktning och budget för inne		 varande verksamhetsår.
10. Beslut om årsavgifter för kommande verksam		hetsår.
11. Val av ordförande, vice ordförande, styrelse		 ledamöter och suppleanter i den ordning och
		 utsträckning som de är i tur för val.
12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant.
13. Val av tre personer till valberedning varav en
		sammankallande.
14. Eventuella förslag och val av hedersmedlem.
15. Behandling av styrelsens propositioner och
		 medlemmars motioner.
16. Övriga frågor. I övriga frågor kan årsmötet
		 inte fatta beslut men kan hänskjuta sådan fråga
		 till styrelsen.
17. Årsmötets avslutande.
Årsredovisningen finns att ladda ner på
hemsidan.

Styrelsens beslut i årsmötesfrågan
Styrelsen tvingades att ställa in årsmötet som var planerat till den 30 juni då
distributionen av tidningen med kallelsen till årsmötet blev försenad.
Behovet att genomföra årsmötet
kvarstår. Det är angeläget att förening-

ens nya styrelse kan tillträda och börja
planera verksamheten inför kommande
säsong samt att hantera aktuella frågor.
Oro har uttryckts för att det bara var
möjligt att delta digitalt. Styrelsen beslutade därför att genomföra stämman

i en kombination av digitalt och fysiskt
möte. Med denna lösning ger vi möjlighet för dem att delta som inte kan,
vill eller har möjlighet att resa till ett
fysiskt möte liksom de som inte känner
sig komfortabla med att delta digitalt.

Valberedningens förslag till styrelse inför årsmötet
Valberedningens uppgift är att ta fram
förslag till styrelse och revisorer. Ordförande Lars Wissing har avböjt att
ställa upp till omval. Flygchef och
teknisk chef ska ingå i styrelsen enligt
stadgarna.
Denna gång har inte valberedningen
kunnat enas om förslaget. Då valberedningen ändå ska presentera ett (1)
förslag framgår här majoritetens förslag till styrelse inför det kommande
årsmötet. Vi återkommer med förslag
på revisorer till årsmötet.
Valberedningens förslag:

STYRELSE
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Henrik Boresäter
Karl-Axel Waplan
Lars Sveding
Clas Martinsson
Peter Östergren
Jozsy Wengström
Berndt Kvist
Martin Ingfeldt
Michael Östergren

Nyval
Nyval
Ett år kvar
Ett år kvar
Ett år kvar
Flygchef
Teknisk chef
Omval
Omval

Suppleant
Suppleant
Suppleant

Per-Olov Bortas
Christina Hellberg
Sture Friedner

Nyval
Ett år kvar
Ett år kvar

