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Protokoll fört vid 

Flygande veteraners årsmöte 
Den 27 mars 2022 

Mötet genomfördes som ett kombinerat fysiskt och digitalt möte på Sjöfartshuset 

med stöd av Zoom och Suffra 

Version 1.1 

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 34 deltagare registrerats tillsammans med  

2 fullmakter.  

Deltagarna fastställde röstlängden samt godkände fullmakterna.  

6. Styrelsens årsredovisning 

Peter Östergren redogjorde för och besvarade frågor om årsredovisningen, som 

beskriver resultatet av funktionärernas nedlagda arbete under året och föreningens 

ställning. 

Peter Östergren sammanfattade att föreningens ekonomi är god. Detta bl.a genom 

ökade medlems- och försäljnings-intäkter, statliga bidrag, generösa gåvor och 

funktionärer som uppskattningsvis lagt ned över 30.000 timmars ideéllt arbete 

genom åren. Detta har tillsammans möjliggjort investeringar med stora summor 

över tid som utvecklat ”Daisy” till en av världens finaste och bäst bevarade DC 3:a. 

Se bifogat dokument. 

Årsmötet godkände årsredovisningen som därefter lades till handlingarna. 

7. Revisorernas berättelse 

Sven Cahier redogjorde för revisionsberättelsen och rekommenderade styrelsen 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret, se bifogat dokument. 

8. Fastställande av balans- och resultaträkning 

Årets resultat om 6 036 SEK föreslogs balanseras i ny räkning enligt styrelsens 

förslag.  

Årsmötet fastställde balans- och resultaträkning. 
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9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 i 

enlighet med revisorernas förslag. 

10. Verksamhetsinriktning och budget för innevarande verksamhetsår 2022 

Henrik Boresäter redogjorde för verksamhetsinriktningen där vi nu ser att vi 

kommer uppfylla myndigheternas krav samt har ett flygplan med mycket god 

status. Henrik summerade kort: 

• Vi ser ljuset, 

• Vi ska flyga 

• Vi ska synas 

• Vi ska flyga klokt, säkert enligt regelverket 

Peter Östergren redogjorde för budget för innevarande verksamhetsår. 

Bränslepriset är svårbedömt men bedömer att vi har möjlighet att genomföra ett 

verksamhetsår med ett litet överskott, se bifogat dokument. 

Årsmötet antog den föreslagna budgeten och verksamhetsinriktningen. 

11. Beslut om årsavgifter för kommande verksamhetsår  

Styrelsen föreslog oförändrade årsavgifter för verksamhetsåret, 

Enskild medlem 375 kr 

Enskild familjemedlem, samma adress som fullt betalande medlem 175 kr  

Enskild familjemedlem, barn tom 12 år samma adress 0kr  

Ständig medlem 3 500 kr 

Ständig familjemedlem, samma adress 1750 kr 

Ungdomsmedlem 13 - 25 år 190 kr 

Årsmötet godkände styrelsens förslag. 

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. Eva konstaterade 

att årets arbete förflutit smidigt då samtliga föreslagna accepterade sina 

nomineringar efter kort betänketid. 

Ordförande Henrik Boresäter Kvar 1 år 
Vice Ordförande Berndt Kvist  Omval 2 år 
Flygchef  Jozsy Wengström Kvar enligt stadgar 
Teknisk chef  Berndt Kvist   Kvar enligt stadgar 
Ledamot  Per-Olov Bortas  Kvar 1 år 
Ledamot  Claes Martinsson Kvar 1 år 
Ledamot  Peter Östergren  Kvar 1 år 
Ledamot  Anders Blomqvist Omval 2 år (Ersätter Martin Ingfeldt) 
Ledamot  Michael Östergren Omval 2 år 
Ledamot  Christina Hellberg Omval 2 år 
Suppleant  Sture Friedner  Kvar 1 år 
Suppleant  Nils Sievert  Kvar 1 år  
Suppleant   Håkan Lif  Nyval 2år 

Årsmötet antog valberedningens förslag till styrelse och vice ordförande. 
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13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

Valberedningen har lagt ett förslag till revisorer inför årsmötet. 

Ordinarie  Sven Cahier  Omval 2 år 

Ordinarie  Tomas Ransemar Omval 2 år 

Suppleant  Anders Melin  Omval 1 år (För att saxa tiderna) 

Årsmötet antog valberedningens förslag. 

Val av tre personer till valberedning varav en sammankallande 

Årsmötet antog ett förslag enligt följande. 

Lars Wissing, sammankallande 

Eva Jönelid,  

Patrik Sjöberg 

14. Eventuella förslag och val av hedersmedlem 

Styrelsen föreslog att utse Michael Sanz, som bidragit till att göra Flygande 

Veteraner känt för omvärlden, till hedersmedlem. Michael medverkade vid starten 

av Flygande Veteraner 1983, se bifogad motivering. 

Årsmötet beslutade att utse Michael Sanz till hedersmedlem. Gratulationer och 

tacktal följde. 

15. Behandling av styrelsens propositioner och medlemmars motioner 

Styrelsen har mottagit av en motion om utökat samarbete mellan Stiftelsen och 

föreningen Flygande veteraner, se bifogat dokument. 

Motionen inkom dock till styrelsen efter stipulerat sista datum 10jan. 

Årsmötet beslutade ändå att behandla den inkomna motionen. 

Efter diskussion beslutade årsmötet att styrelsens får i uppdrag att till nästa 

årsmöte förbereda och föreslå förändringar i motionärens anda och syfte. 

16. Övriga frågor 

Inga övriga frågor noterades. 

17. Årsmötets avslutande 

Mötesordföranden avslutade mötet och tackade alla närvarande i rummet och 

digitalt. 

 

 

 

Peder Jonsson    Michael Östergren 

Mötesordförande    Vid protokollet 

Justeras: 

 

 

Eva Jönelid   Lars Wissing 
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Protokoll fört vid 


Flygande veteraners årsmöte 
Den 27 mars 2022 


Mötet genomfördes som ett kombinerat fysiskt och digitalt möte på Sjöfartshuset 


med stöd av Zoom och Suffra 


Version 1.1 


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 34 deltagare registrerats tillsammans med  


2 fullmakter.  


Deltagarna fastställde röstlängden samt godkände fullmakterna.  


6. Styrelsens årsredovisning 


Peter Östergren redogjorde för och besvarade frågor om årsredovisningen, som 


beskriver resultatet av funktionärernas nedlagda arbete under året och föreningens 


ställning. 


Peter Östergren sammanfattade att föreningens ekonomi är god. Detta bl.a genom 


ökade medlems- och försäljnings-intäkter, statliga bidrag, generösa gåvor och 


funktionärer som uppskattningsvis lagt ned över 30.000 timmars ideéllt arbete 


genom åren. Detta har tillsammans möjliggjort investeringar med stora summor 


över tid som utvecklat ”Daisy” till en av världens finaste och bäst bevarade DC 3:a. 


Se bifogat dokument. 


Årsmötet godkände årsredovisningen som därefter lades till handlingarna. 


7. Revisorernas berättelse 


Sven Cahier redogjorde för revisionsberättelsen och rekommenderade styrelsen 


ansvarsfrihet för verksamhetsåret, se bifogat dokument. 


8. Fastställande av balans- och resultaträkning 


Årets resultat om 6 036 SEK föreslogs balanseras i ny räkning enligt styrelsens 


förslag.  


Årsmötet fastställde balans- och resultaträkning. 
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9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 


Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 i 


enlighet med revisorernas förslag. 


10. Verksamhetsinriktning och budget för innevarande verksamhetsår 2022 


Henrik Boresäter redogjorde för verksamhetsinriktningen där vi nu ser att vi 


kommer uppfylla myndigheternas krav samt har ett flygplan med mycket god 


status. Henrik summerade kort: 


• Vi ser ljuset, 


• Vi ska flyga 


• Vi ska synas 


• Vi ska flyga klokt, säkert enligt regelverket 


Peter Östergren redogjorde för budget för innevarande verksamhetsår. 


Bränslepriset är svårbedömt men bedömer att vi har möjlighet att genomföra ett 


verksamhetsår med ett litet överskott, se bifogat dokument. 


Årsmötet antog den föreslagna budgeten och verksamhetsinriktningen. 


11. Beslut om årsavgifter för kommande verksamhetsår  


Styrelsen föreslog oförändrade årsavgifter för verksamhetsåret, 


Enskild medlem 375 kr 


Enskild familjemedlem, samma adress som fullt betalande medlem 175 kr  


Enskild familjemedlem, barn tom 12 år samma adress 0kr  


Ständig medlem 3 500 kr 


Ständig familjemedlem, samma adress 1750 kr 


Ungdomsmedlem 13 - 25 år 190 kr 


Årsmötet godkände styrelsens förslag. 


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. Eva konstaterade 


att årets arbete förflutit smidigt då samtliga föreslagna accepterade sina 


nomineringar efter kort betänketid. 


Ordförande Henrik Boresäter Kvar 1 år 
Vice Ordförande Berndt Kvist  Omval 2 år 
Flygchef  Jozsy Wengström Kvar enligt stadgar 
Teknisk chef  Berndt Kvist   Kvar enligt stadgar 
Ledamot  Per-Olov Bortas  Kvar 1 år 
Ledamot  Claes Martinsson Kvar 1 år 
Ledamot  Peter Östergren  Kvar 1 år 
Ledamot  Anders Blomqvist Omval 2 år (Ersätter Martin Ingfeldt) 
Ledamot  Michael Östergren Omval 2 år 
Ledamot  Christina Hellberg Omval 2 år 
Suppleant  Sture Friedner  Kvar 1 år 
Suppleant  Nils Sievert  Kvar 1 år  
Suppleant   Håkan Lif  Nyval 2år 


Årsmötet antog valberedningens förslag till styrelse och vice ordförande. 
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13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 


Valberedningen har lagt ett förslag till revisorer inför årsmötet. 


Ordinarie  Sven Cahier  Omval 2 år 


Ordinarie  Tomas Ransemar Omval 2 år 


Suppleant  Anders Melin  Omval 1 år (För att saxa tiderna) 


Årsmötet antog valberedningens förslag. 


Val av tre personer till valberedning varav en sammankallande 


Årsmötet antog ett förslag enligt följande. 


Lars Wissing, sammankallande 


Eva Jönelid,  


Patrik Sjöberg 


14. Eventuella förslag och val av hedersmedlem 


Styrelsen föreslog att utse Michael Sanz, som bidragit till att göra Flygande 


Veteraner känt för omvärlden, till hedersmedlem. Michael medverkade vid starten 


av Flygande Veteraner 1983, se bifogad motivering. 


Årsmötet beslutade att utse Michael Sanz till hedersmedlem. Gratulationer och 


tacktal följde. 


15. Behandling av styrelsens propositioner och medlemmars motioner 


Styrelsen har mottagit av en motion om utökat samarbete mellan Stiftelsen och 


föreningen Flygande veteraner, se bifogat dokument. 


Motionen inkom dock till styrelsen efter stipulerat sista datum 10jan. 


Årsmötet beslutade ändå att behandla den inkomna motionen. 


Efter diskussion beslutade årsmötet att styrelsens får i uppdrag att till nästa 


årsmöte förbereda och föreslå förändringar i motionärens anda och syfte. 


16. Övriga frågor 


Inga övriga frågor noterades. 


17. Årsmötets avslutande 


Mötesordföranden avslutade mötet och tackade alla närvarande i rummet och 


digitalt. 


 


 


 


Peder Jonsson    Michael Östergren 


Mötesordförande    Vid protokollet 


Justeras: 


 


 


Eva Jönelid   Lars Wissing 
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