
Protokoll fört vid Jönköpingsflygets Intresseförenings föreningsstämma

Tid Torsdagen den 21 april 2022 kl. 18.00 på Utsikten Jönköping Airport.

Närvarande: 27 medlemmar deltog i mötet.

§1. Ordförande Herman Larsson hälsade välkommen och förklarade föreningsstämman  öppnad.
Parentation gjordes för medlemmar som inte längre finns bland oss.

§2. Till mötesordförande valdes Peter Hallberg utom för §10 där Hans O Sandström valdes som 
mötesordförande. Till mötessekreterare valdes Ulla Lantz.

§3. Till att justera mötesprotokollet valdes Lars Johansson och Ingvar Lif.

§4. Till rösträknare för mötet valdes Lars Johansson och Ingvar Lif.

§5. Frågan om föreningsstämman var stadgeenligt utlyst, besvarades med ja.

§6. Upprättad dagordning föredrogs och godkändes..

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades och godkändes.

§8. Ekonomisk redovisning. Resultat och balansräkning presenterades och godkändes.

§9. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

§10. Frågan om anvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser besvarades med ja.

§11. Föreningsstämman valde styrelse enligt nedan:
Styrelseordförande med mandattid ett år
Herman Larsson Omval
Styrelseledamöter med mandattid två år
Sekreterare Ulla Lantz Nyval
Ledamot 1 Eilert Nilsson Omval
Ledamot 3 Ingvar Lif Omval
Ledamot 5 Peter Hallberg Omval
Suppleant 1 Hans O Sandström Nyval
Styrelseledamöter med mandattid två år med ett år kvar
Kassör Gerd Starby Kvarstår
Ledamot 2 Anders Hallin Kvarstår
Ledamot 4 Tage Gamerius Nyval
Ledamot 6 Lars Johansson Kvarstår



Tage Gamerius har tackat nej till omval som sekreterare. Andreas Svensson och Stefan 
Karlsson har avböjt omval som styrelseledamöter. 
Ordföranden framförde föreningens varma tack till dem, som på ett förtjänstfullt sätt 
medverkat till föreningens utveckling, både med värdefull kunskap och positivt kamratskap.

§12 Revisorer med mandattid ett år
Revisor 1 Anita Zeed Omval
Revisor 2 Ulf Frostfeldt Omval

§13 Valberedning med mandattid ett år
Anders Jansson – sammankallande – Omval
Nils-Göran Andersson Omval
Charlotte Gustafsson Omval

§14 Styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2022 godkändes.

§15 Styrelsens förslag till budget för 2022 godkändes.

§16 På förslag från styrelsen beslutade föreningsstämman att medlemsavgiften från och med 
verksamhetsåret 2023 fastställes till 200 kronor.

§17 Behandling av ärenden som styrelsen förelagt föreningsstämman. Inga ärenden har förelagts.

§18 Övriga frågor/motioner. Inga ytterligare frågor eller motioner har anmälts till styrelsen.

§19 Föreningsstämman avslutas. Mötesordföranden tackade för förtroendet och för visad 
uppmärksamhet och engagemang samt förklarade stämman avslutad kl. 18.37.
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