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Protokoll fört vid årsmötet på Lövudden den 29 maj 2022 för 
Flygförvaltningens Verkstadsskolas Kamratförening (FFVK) 
 
§1 Årsmötet öppnades av styrelseordföranden 6336 Leif T Larsson, som hälsade alla 

deltagarna varmt välkomna. I årsmötet deltog 32 medlemmar. 
 
§2 En minnesstund för avlidna kamrater inledde mötet och Leif läste upp de 21 medlemmar 

som lämnat jordelivet sedan Propellerbladets utgivning 2021 följt av en tyst minut. 
 
§3 En dagordning presenterades som godkändes och antogs. 
 
§4 Till årsmötets ordförande valdes 5209 Stig Hertze. 
 
§5 Till årsmötets sekreterare valdes 5858 Åke Tedesjö. 
 
§6 Till att justera årsmötesprotokollet och tillika rösträknare, valdes 5713 Per-Ove Björkman 

och 5813 Börje Eriksson. 
 
§7 Kallelsen till årsmötet har skett helt enligt stadgarna. Varje medlem har fått sig tillsänt 
 en inbjudan till såväl en kamratträff som föreningens årsmöte.  

Även i vår tidning Propellerbladet, vår hemsida och på Facebook har årsmötet varit 
annonserat. 
Årsmötet godkände förfarandet. 

 
§8 Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 2020-04-01 till och med 2022-03-31 lästes upp 

av styrelseordförande 6336 Leif T Larsson. Kassarapporten för motsvarande tidsperiod 
presenterades av kassören 5746 Rolf Olsson. Kopior på verksamhetsberättelsen och 
kassarapporten fanns tillgängliga för mötesdeltagarna. 
Leif fick frågan om arkiveringsarbetets fortskridande. Han svarade att vi är nu i ett skede 
där vi skall börja med att lämna in färdiga avsnitt till arkiveringsplatsen i Arboga. 
Rolf redogjorde för kassarapporten och belyste en stor post under adm. övrigt som är vårt 
postfack. Periodens överskott och det relativt stora överskottet i kassa och konto fick Rolf 
en fråga från 5518 Lars Lundin om pengarna finns på räntebärande konto. Rolf svarade 
nej. Vi har tidigare diskuterat detta men kommit fram till att vi inte skall äventyra 
medlemsavgifterna som är vår enda inkomstkälla. 
Det finns räntebärande konton med bankgaranti där man har full rörelsefrihet. Rolf 
svarade att vi tar med oss frågan till styrelsen. 
5554 Roland Rhenbäck undrade om vi har någon speciell grupp som inte betalar 
medlemsavgiften, äldre eller yngre klasser eller övriga medlemmar typ lärare och 
personal. Rolf svarade att vi naturligtvis har koll på vilka som betalar och att det går ut 
påminnelse till de medlemmar som inte betalar. 
Verksamhetsberättelsen och kassarapporten godkändes av årsmötet. 

 
§9 Revisorernas berättelse lästes upp av 5713 Per-Ove Björkman. 

Revisorerna föreslog att: 
- resultaträkning och balansräkning fastställs. 
- periodens resultat överförs i ny räkning 
- styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för i ifrågavarande period. 

 Årsmötet godkände revisorernas berättelse. 
 
§10 Mötesordföranden framförde ett varmt tack till styrelsen för ett väl utfört arbete under 

verksamhetsperioden. 
Därefter beslutade årsmötet i enlighet med revisorernas förslag att fastställa resultat- och 
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balansräkning, att överföra periodens resultat i ny räkning, samt att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för ifrågavarande period. Samtliga beslut var enhälliga. 

 
§11 Valberedningen 5732 Kjell Landgren och 5813 Börje Eriksson presenterade sina förslag 

på valbara medlemmar. 
Till föreningens och styrelsens ordförande för en period om två år omvaldes 6336 Leif T 
Larsson. 

 
§12 Till ledamot i styrelsen för en period om fyra år omvaldes 5746 Rolf Olsson och 6441 

Carl-Gustav Carlsson. 
 
§13 Till KFUM:s representant i styrelsen för en period om två år omvaldes Anette Hedberg 

Björklund. (Förslag från KFUM). 
 
§14 Till styrelsesuppleanter för en period om två år omvaldes 5325 Jan Welin och 5716 Per 

Åke Angelöv. 
 
§15 Till revisorer för en period om två år omvaldes 5713 Per-Ove Björkman och 5511 Lars-

Ove Johansson. 
 Till revisorssuppleanter för en period av två år omvaldes 6109 Jan-Olof Björklund och 

5853 Jens Rönnkvist. 
 
§16 Till valberedningen omvaldes 5732 Kjell Landgren (sammankallande) och 5813 Börje 
 Eriksson. 
 
§17 Medlemsavgiften på 100kr lämnas oförändrad. 
 
§18 Inga förslag från styrelsen förelåg. 
 
§19 Inga förslag från medlemmarna förelåg. 
 
§20 Ingen rapport från styrelsen förelåg utöver vad som framgår i hela årsmötets protokoll. 
 
§21 Övriga frågor:  

-Valberedningen efterlyser intresse från yngre elever att deltaga i styrelsearbetet för att 
föreningen skall överleva. 

 -Revisorerna efterlyste en plan för föreningens livslängd med tanke på den minskning vi 
har pga den naturliga avgången.  
Antalet betalande medlemmar är idag drygt 370 och vi tappar just nu ca. 20 per år vilket 
kommer att öka med tanke på den åldersstruktur vi har. 
Leif svarade att vi i stadgarna har en punkt om hur själva proceduren skall gå till vid en 
avveckling. Någon tidplan finns inte och är svår att göra. Vi tar med oss frågan till 
styrelsen för vidare behandling. 
 

§22 Årsmötets avslutning: Årsmötes ordförande lämnade över till styrelseordförande som 
förklarade årsmötet avslutat och föreslog att vi tillsammans sjunger FFV-visan. 
 

 
Vid protokollet………………………… 

 5858 Åke Tedesjö 

 
Justeras……………………………... …  Justeras…………………………… 

 5713 Per-Ove Björkman    5813 Börje Eriksson 


