Protokoll fört vid årsmöte med Krigsflygskolans
Kamratförening 2016-03-03 på Golfrestaurangen
Ljungbyhed
§1
Ordförande Hans-Bertil Sinclair hälsade c:a 50 medlemmar välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§2
Årsmötet hedrade följande 3 medlemmar som avlidit under året med en tyst minut
Gunilla Kristensson
Åke Åradsson
Arne Fröjd

Helsingborg
Hjärup
Ljungbyhed
§3

Till att justera dagens protokoll valdes Lars Görborn och Gunnar Persson
§4
Till ordförande för årsmötet valdes Hans-Bertil Sinclair och till sekreterare valdes Elsebeth
Persson
§5
Föreslagen dagordning godkändes
§6
Årsmötet godkände årsmötets stadgeenliga utlysning.
§7
Verksamhetsberättelsen fanns utlagd till medlemmarna och ordföranden kommenterade delar
ur den. Balans- och resultaträkning fanns utlagd till medlemmarna.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse
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§8
Sekreteraren Elsebeth Persson läste upp revisionsberättelsen
§9
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

§ 10
Inga propositioner förelåg
§ 11
Inga motioner inlämnade från enskilda medlemmar
§ 12
Ordföranden redovisade styrelsens ”bank” på förslag till aktiviteter för 2016 och framöver.
Huvudpunkten 2016 kommer att bli 90-årsfirandet den 3 september. I övrigt innehåller
”banken” Studiebesök vid följande platser:
Beredskapsmuseet Djuramåsa, Banmuseet i Ängelholm, Autoseum Simrishamn, Österlens
Flygmuseum, Världsarvet Grimeton Radiostation + Ullared, längre studieresa 2-4 dagar.
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att arbeta efter dessa riktlinjer
§ 13
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2017 skall vara oförändrad (50 kr)

§ 14
Till ordförande för 2016-2017 omvaldes Hans-Bertil Sinclair

§ 15
Val av minst två (2) styrelseledamöter för år 2014-2016
Till styrelseledamöter Jan-Erik Nordh och Lars Görborn
§ 16
Val av en revisor för 2016 – 2018:
Till revisor omvaldes Siv Olsson
§ 17
Val av en revisorssuppleant för 2016 – 2018:
Till revisorssuppleant omvaldes Hans Gustafsson
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§ 18
Val av en ledamot i valberedningen för tre (3) år 2016 - 2019
Till ledamot i valberedningen för en tid av tre år omvaldes Bengt Eskilsson
§ 19
Inga övriga frågor var anmälda
§ 20
Ordförande tackade för visat intresse och välkomnade kapten Karl-Gunnar Bergqvist F 17
som föredragshållare. KG Bergqvist berättade om bärgningsinsatserna efter haveriet med den
Norska C 130 Hercules som havererade mot en av topparna på Kebnekajse. Därefter bjöd
ordföranden in till traditionell ärtsoppa med ”tillbehör” på Golfrestaurangen samt förklarade
mötet avslutat.

Vid protokollet:
…………………………………..
Elsebeth Persson
sekreterare

Justeras:
……………………………………
Hans-Bertil Sinclair
Mötesordförande

………………………………………
Lars Görborn
Justeringsperson

……………………………………..
Gunnar Persson
Justeringsperson
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