
Signerat dokument
via https://min.ebox.nu

Signera Flygande Veteraners protokoll från årsmötet 25mar

Signerad 
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt 
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll årsmöte 2021_v1.0.docx.pdf
Storlek: 143209 byte
Hashvärde SHA256: 
ebaf72dbee6a72fbf978370c6d2cdf20ecd52dc8e48653699da0b1136c164f80

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 4:
EVA JÖNELID
Signerat med BankID 2021-04-16 10:00 Ref: 8414c01c-7f80-4c10-bf6e-884f2e2fa7e1

Peder Raymond Jonsson
Signerat med BankID 2021-04-16 08:31 Ref: 425ae911-027d-4272-aff5-2ed59abae056

Lars Jakob Ingemar Wissing
Signerat med BankID 2021-04-15 19:20 Ref: 88c14a5e-d9ff-48e5-9aa8-4a168a9fb1b2

MICHAEL ÖSTERGREN
Signerat med BankID 2021-04-15 17:52 Ref: cc9e3a44-6c4f-489e-a337-279bc78000ac


 E

J,
 P

RJ
, L

JI
W

, M
Ö

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k



1/3 
 

Protokoll fört vid 

Flygande veteraners årsmöte 
Den 25 mars 2021 

Mötet genomfördes som ett digitalt möte med hjälp av Zoom och Suffra 

Version 1.0 

1. Ordförande Henrik Boresäter öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna 

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare  

Peder Jonsson valdes till mötesordförande och Michael Östergren valdes till 

mötessekreterare. 

Ordföranden lämnande över klubban till Peder Jonsson 

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera 

protokollet 

Eva Jönelid och Lars Wissing valdes som justeringspersoner. 

4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

Deltagarna fastslog att mötet var behörigt utlyst. 

5. Fråga om fastställande av röstlängd och godkännande av fullmakter 

Mötesordförande redovisade att 40 deltagare registrerats tillsammans med  

1 fullmakt.  

Deltagarna fastställde röstlängden samt godkände fullmakten.  

6. Styrelsens årsredovisning 

Peter Östergren redogjorde för och besvarade frågor om årsredovisningen, som 

beskriver resultatet av funktionärernas nedlagda arbete under året och föreningens 

ställning. Noterades att flygplans underhållet under 2020 uppgått till 792 000 SEK, 

nedlagda arbetstimmar oräknade. 

Lars Cedvall kommenterade syftningsfel och stavfel i årsredovisningen.  

Jan Buismann önskade en specifikation på övriga kostnader. Mötets Ordförande 

föreslog föreningen att utveckla detta till nästa årsmöte. 

Årsmötet godkände årsredovisningen. 

7. Revisorernas berättelse 

Sven Cahier redogjorde för revisionsberättelsen och rekommenderade styrelsen 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Sven Cahier bekräftade att en ny årsredovisning 

med rättade stavfel läggs upp på hemsidan och att den redan undertecknade 

kvarstår i handlingarna.  

8. Fastställande av balans- och resultaträkning 

Årets resultat om 10 055 SEK föreslås balanseras i ny räkning enligt styrelsens 

förslag.  

Årsmötet fastställde balans- och resultaträkning. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 i 

enlighet med revisorernas förslag. 
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10. Verksamhetsinriktning och budget för innevarande verksamhetsår 2021 

Peter Östergren redogjorde för budget för innevarande verksamhetsår baserat på 

ett ambitiöst flygprogram som bygger på en kabinfaktor med 50 % beläggning och 

ett sökt kulturstöd om anpassning av Covid åtgärder för 350 000 SEK. 

Henrik Boresäter kompletterade och berättade att de har lagt in att budgeten kan 

justeras vid tre tillfällen beroende på vad som händer. 

Henrik Boresäter redogjorde för verksamhetsinriktningen. Planens huvudpunkter 

inkluderar: 

● Flexibilitet och dynamik i det jag gör, 

Tänk efter - driver detta föreningen framåt? 

Vi har ett svårbedömt år framför oss, vi måste vara flexibla, 

● Säkerhetskurser, 

● Vi vill ha närmare kontakt med Stiftelsen, 

● Synlighet - Rekrytering på alla vis, 5-100 år, alla är välkomna, 

● ATO – självförsörjande, 

● Vi ska ha kul i föreningen - så mycket flyg som möjligt! 

Henrik Boresäter tackade medlemmar och funktionärer för allt stöd och visat 

intresse under verksamhetsåret 

Årsmötet antog den föreslagna budgeten och verksamhetsinriktningen. 

11. Beslut om årsavgifter för kommande verksamhetsår  

Styrelsen föreslog en höjning av årsavgiften för år 2022 till 400:-/år för enskild 

medlem samt 200:-/år för familjemedlemskap. 

Skulle kabinfaktor och kulturstöd ge ett utfall som är bättre än budget avser 

styrelsen att under hösten kunna ta ställning till att reducera höjningen till att bli 

375:-/år för enskild medlem och 175:-/år för familjemedlem. 

Höjningen för övriga kategorier genomförs med samma proportioner. 

Årsmötet beslöt att bifalla styrelsens förslag till höjning av årsavgifter samt möjlighet 

för styrelsen att justera dessa under hösten. 

12. Val av ordförande och vice ordförande styrelseledamöter och suppleanter i den 

ordning och utsträckning som de är i tur för val 

Valberedningen har lagt ett förslag till ny styrelse inför årsmötet. 

Ordförande Henrik Boresäter omval 2 år 
Vice Ordförande Berndt Kvist  kvar 1 år 
Flygchef  Jozsy Wengström Kvar enligt stadgar 
Ledamot  Per-Olov Bortas  omval 2 år 
Ledamot  Claes Martinsson omval 2 år 
Ledamot  Peter Östergren  omval 2 år 
Ledamot  Martin Ingfeldt  kvar 1 år 
Ledamot  Michael Östergren kvar 1 år 
Ledamot  Christina Hellberg kvar 1 år 
Suppleant Sture Friedner   omval 2 år 
Suppleant Anders Blomqvist  kvar 1 år 
Suppleant Nils Sievert   omval 2 år  
Årsmötet antog valberedningens förslag till styrelse 
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13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

Revisorerna Tomas Ransemar, Sven Cahier och Anders Melin (suppleant) kvarstår  

1 år i sina åtaganden. 

Årsmötet antog förslaget att ”saxa” revisorernas mandattid inför nästa årsmöte. 

14. Val av tre personer till valberedning varav en sammankallande 

Årsmötet antog förslaget att nuvarande valberedning får fortsatt förtroende inför 

nästa årsmöte. 

Eva Jönelid, sammankallande 

Patrik Sjöberg 

Jonny Andersson 

15. Eventuella förslag och val av hedersmedlem 

Styrelsen föreslog att utse Uno Scott till hedersmedlem. Uno Scott har under många 

år varit en flitig deltagare vid underhållet av Daisy. Uno har en bred kunskap om 

flygplan och DC 3, speciellt inom området el och avionik. 

Årsmötet beslutade att utse Uno Scott till hedersmedlem. 

16. Behandling av styrelsens propositioner och medlemmars motioner 

Inga motioner har lämnats in. 

17. Övriga frågor 

Henrik Boresäter berättade att folkomröstningen i Västerås resulterade i en tydlig 

majoritet för att behålla flygplatsen. Detta innebär att vi även i fortsättningen kan 

utnyttja de fina utrymmen vi idag disponerar för Daisy. Henrik Boresäter har inför 

valet arbetat intensivt med politiker, medborgare och massmedia 

18. Årsmötets avslutande 

Mötesordföranden avslutade mötet 

 

 

 

Peder Jonsson    Michael Östergren 

Mötesordförande    Vid protokollet 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

Eva Jönelid   Lars Wissing 
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Protokoll fört vid 


Flygande veteraners årsmöte 
Den 25 mars 2021 


Mötet genomfördes som ett digitalt möte med hjälp av Zoom och Suffra 


Version 1.0 


1. Ordförande Henrik Boresäter öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna 


2. Val av mötesordförande och mötessekreterare  


Peder Jonsson valdes till mötesordförande och Michael Östergren valdes till 


mötessekreterare. 


Ordföranden lämnande över klubban till Peder Jonsson 


3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera 


protokollet 


Eva Jönelid och Lars Wissing valdes som justeringspersoner. 


4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 


Deltagarna fastslog att mötet var behörigt utlyst. 


5. Fråga om fastställande av röstlängd och godkännande av fullmakter 


Mötesordförande redovisade att 40 deltagare registrerats tillsammans med  


1 fullmakt.  


Deltagarna fastställde röstlängden samt godkände fullmakten.  


6. Styrelsens årsredovisning 


Peter Östergren redogjorde för och besvarade frågor om årsredovisningen, som 


beskriver resultatet av funktionärernas nedlagda arbete under året och föreningens 


ställning. Noterades att flygplans underhållet under 2020 uppgått till 792 000 SEK, 


nedlagda arbetstimmar oräknade. 


Lars Cedvall kommenterade syftningsfel och stavfel i årsredovisningen.  


Jan Buismann önskade en specifikation på övriga kostnader. Mötets Ordförande 


föreslog föreningen att utveckla detta till nästa årsmöte. 


Årsmötet godkände årsredovisningen. 


7. Revisorernas berättelse 


Sven Cahier redogjorde för revisionsberättelsen och rekommenderade styrelsen 


ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Sven Cahier bekräftade att en ny årsredovisning 


med rättade stavfel läggs upp på hemsidan och att den redan undertecknade 


kvarstår i handlingarna.  


8. Fastställande av balans- och resultaträkning 


Årets resultat om 10 055 SEK föreslås balanseras i ny räkning enligt styrelsens 


förslag.  


Årsmötet fastställde balans- och resultaträkning. 


9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 


Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 i 


enlighet med revisorernas förslag. 
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10. Verksamhetsinriktning och budget för innevarande verksamhetsår 2021 


Peter Östergren redogjorde för budget för innevarande verksamhetsår baserat på 


ett ambitiöst flygprogram som bygger på en kabinfaktor med 50 % beläggning och 


ett sökt kulturstöd om anpassning av Covid åtgärder för 350 000 SEK. 


Henrik Boresäter kompletterade och berättade att de har lagt in att budgeten kan 


justeras vid tre tillfällen beroende på vad som händer. 


Henrik Boresäter redogjorde för verksamhetsinriktningen. Planens huvudpunkter 


inkluderar: 


● Flexibilitet och dynamik i det jag gör, 


Tänk efter - driver detta föreningen framåt? 


Vi har ett svårbedömt år framför oss, vi måste vara flexibla, 


● Säkerhetskurser, 


● Vi vill ha närmare kontakt med Stiftelsen, 


● Synlighet - Rekrytering på alla vis, 5-100 år, alla är välkomna, 


● ATO – självförsörjande, 


● Vi ska ha kul i föreningen - så mycket flyg som möjligt! 


Henrik Boresäter tackade medlemmar och funktionärer för allt stöd och visat 


intresse under verksamhetsåret 


Årsmötet antog den föreslagna budgeten och verksamhetsinriktningen. 


11. Beslut om årsavgifter för kommande verksamhetsår  


Styrelsen föreslog en höjning av årsavgiften för år 2022 till 400:-/år för enskild 


medlem samt 200:-/år för familjemedlemskap. 


Skulle kabinfaktor och kulturstöd ge ett utfall som är bättre än budget avser 


styrelsen att under hösten kunna ta ställning till att reducera höjningen till att bli 


375:-/år för enskild medlem och 175:-/år för familjemedlem. 


Höjningen för övriga kategorier genomförs med samma proportioner. 


Årsmötet beslöt att bifalla styrelsens förslag till höjning av årsavgifter samt möjlighet 


för styrelsen att justera dessa under hösten. 


12. Val av ordförande och vice ordförande styrelseledamöter och suppleanter i den 


ordning och utsträckning som de är i tur för val 


Valberedningen har lagt ett förslag till ny styrelse inför årsmötet. 


Ordförande Henrik Boresäter omval 2 år 
Vice Ordförande Berndt Kvist  kvar 1 år 
Flygchef  Jozsy Wengström Kvar enligt stadgar 
Ledamot  Per-Olov Bortas  omval 2 år 
Ledamot  Claes Martinsson omval 2 år 
Ledamot  Peter Östergren  omval 2 år 
Ledamot  Martin Ingfeldt  kvar 1 år 
Ledamot  Michael Östergren kvar 1 år 
Ledamot  Christina Hellberg kvar 1 år 
Suppleant Sture Friedner   omval 2 år 
Suppleant Anders Blomqvist  kvar 1 år 
Suppleant Nils Sievert   omval 2 år  
Årsmötet antog valberedningens förslag till styrelse 
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13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 


Revisorerna Tomas Ransemar, Sven Cahier och Anders Melin (suppleant) kvarstår  


1 år i sina åtaganden. 


Årsmötet antog förslaget att ”saxa” revisorernas mandattid inför nästa årsmöte. 


14. Val av tre personer till valberedning varav en sammankallande 


Årsmötet antog förslaget att nuvarande valberedning får fortsatt förtroende inför 


nästa årsmöte. 


Eva Jönelid, sammankallande 


Patrik Sjöberg 


Jonny Andersson 


15. Eventuella förslag och val av hedersmedlem 


Styrelsen föreslog att utse Uno Scott till hedersmedlem. Uno Scott har under många 


år varit en flitig deltagare vid underhållet av Daisy. Uno har en bred kunskap om 


flygplan och DC 3, speciellt inom området el och avionik. 


Årsmötet beslutade att utse Uno Scott till hedersmedlem. 


16. Behandling av styrelsens propositioner och medlemmars motioner 


Inga motioner har lämnats in. 


17. Övriga frågor 


Henrik Boresäter berättade att folkomröstningen i Västerås resulterade i en tydlig 


majoritet för att behålla flygplatsen. Detta innebär att vi även i fortsättningen kan 


utnyttja de fina utrymmen vi idag disponerar för Daisy. Henrik Boresäter har inför 


valet arbetat intensivt med politiker, medborgare och massmedia 


18. Årsmötets avslutande 


Mötesordföranden avslutade mötet 


 


 


 


Peder Jonsson    Michael Östergren 


Mötesordförande    Vid protokollet 
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