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AXAMO-veteranerna 
 

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015.  
 

Styrelsen har bestått av:  
Åke Lantz, Gerd Starby, Tage Gamerius, Hilding Larsson, Arne Norrlin Herman Larsson och 

Dahle Johansson  

Suppleant: Anders Johansson 

 

Revisorer Anita Zeed och Ulf Frostfält 

Suppleant. Jerker Rosenqvist 

 

Valberedningen: Anders Jansson (sammankallande) Nils-Göran Andersson och Charlotte 

Gustafsson  
 

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten.   
 

Styrelsen har fördelat arbetsuppgifterna enligt följande: 

Åke Lantz ordförande  

Gerd Starby vice ordförande, kassör och medlemsregistrator. 

Tage Gamerius sekreterare 

Jerker Rosenquist webbmaster för föreningens hemsida www.axamo-veteranerna.se  

Herman Larsson Klubbmästare. 

 

Medlemsantalet vid årsskiftet 2015/2016 var 76 st. 

 

Händelser under året.  

AXAMO-veteranernas föreningsmöte hölls den 20: e februari 2014 på Jönköping Airport.  

Föreningsmötet samlade 25 st. medlemmar samt ett antal intresserade flygentusiaster och 

även deltagare från bl. a SFF Svensk Flyghistorisk Föreningen. 

Kvällen  föredragshållare var Christer Dahlberg som varit chef för Industrigruppen JAS. 

Han gav en mycket intressant och fängslande återblick av SAAB:s unika flyghistoria. 

 

Utöver de ovan angivna protokollförda möten har mindre grupper av styrelsemedlemmarna  

under verksamhetsåret träffats för fortsatt bearbetning av insamlad flygplatshistorik och 

bildmaterial. Totalt har 7 st. s.k. arbetsmöten med 174 arbetstimmar genomförts, huvuddelen 

av dessa arbetsmöten har varit förlagda till flygplatsen. Här utöver har några av föreningens 

övriga medlemmar hjälpt till med historiebeskrivning för specifika verksamheter.   

http://www.axamo-veteranerna.se/


Efter att förslag till ny meny för hemsidan blir klar kommer bearbetat material att skickas över 

till föreningens webmaster Jerker Rosenqvist som kommer att lägga ut detta på föreningens 

hemsida www.axamo-veteranerna.se  

 

 

 

Föreningsaktiviteter: 

Lördagen den 18: e april Kl. 08,30 bussades A-veteranerna till Göteborg.  

Första programpunkten  var en guidad visning av Aeromuseum. Därefter  lunch på Torslanda 

golfklubb. Under eftermiddagen var det så dags att äntra ”Ostindienfarare Göteborg”. 

      

 

 

 

 

 

        

 

Torsdagen den 19: e november besöktes Jönköpings Energis  kraftvärmeverk i Torsvik. 

Efter en inspirerande och intressant information om värmeverkets tillkomst och genomgång 

av nuvarande verksamhet var det så dags för en rundvandring. 

Vi fick bl. a fick följa hela processen med de bruna påsarna från hushållen som blir till 

fordonsgas. Intresset var påtagligt och veteran-gänget återvände med  många värmande  

erfarenheter rikare. 
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Dag som ovan 

AXAMO-veteranerna 

För styrelsen 

 

 

Tage Gamerius 

Sekreterare 

http://www.axamo-veteranerna.se/

