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Protokoll årsmöte i SSA den 25 mars 2017, Karlavägen 41 

§1  Ordförande  Stig Aggevall hälsar alla deltagare välkomna, och öppnar    mötet, det 25:e i 

ordningen. 

§2  Årsmötet ansåg att mötet var behörigen sammankallat.    

§3  Stig Aggevall valdes att leda dagens förhandlingar. Robert Wagner utsågs 
att föra protokoll. 
 
§4  Röstlängd upprättades och godkänndes. 21 medlemmar närvarade. 
 
§5  Kent Sylven utsågas att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§6  Styrelsen föredrog verksamhetsberättelsen, (se bifogade filer) 

§7  Kassören framlade BR/RR (se bifogade filer) 

§8 Revisorerna framlade sin revisionsberättelse och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.  

§9  Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 

§10  Följande styrelseledamöter valdes. Det skall noteras att antalet ledamöter i styrelsen 

   reducerades till 5 stycken och 2 suppleanter. 

 Mats Rönning, ordförande   Nyval  2 År 

 Robert Wagner,  sekreterare   1 år kvar på mandattiden 

 Björn Andersson, kassör     1 år kvar på mandattiden 

 Per-Åke Hedlund, Vice ordförande  Nyval 2 år 

 Filip Nilsson, ledamot    1 år kvar på mandattiden 

Till suppleanter valdes 

 Christer Lundholm     Omval 1 år 

 Christer Leinehed     Omval 1 år 

§11  till revisorer omvaldes 

 Staffan Beck, ordinarie    Omval 1 år 

 Wilhelm Klingberg, suppleant    Omval 1 år 

 Svenska Sjöflygföreningen            

            SWISS Preferred airline for Swedish Seaplane Association  
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§12  till valberedningen valdes för kommande år 

 Mats Berglund, sammankallande 

 Jan-Ola Karlsson 

 Stig Aggevall 

§13  Årsavgiften för medlem bestämdes till oförändrat 500 kronor/år samt 300 kronor för 

stödjande medlem. 

§14  Verksamhetsplan och budget för kommande år föredrogs och beslutades i enlighet 

med styrelsens förslag. 

§15  En motion från styrelsen hade inkommit till årsmötet. 

 Förslag från styrelsen om ändringar i stadgarna 

1) Ändra i §6 punkt 1 första stycket, ”Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår 

skall vara kalenderår” till; Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara 

1 maj till 30 april. 

        Motivet är att kunna hålla årsmöte och fly-in samtidigt. 

 

Förslaget bifölls av årsmötet. 

 

§16  Övriga frågor 

 Inga övriga frågor behandlades. 

§17 Styrelsen och årsmötet tackade Stig Aggevall för sina ovärderliga insatser för SSA under 

dess 25 åriga historia. 

  

§18  Årsmötet avslutades. 

 

Vid protokollet   Justeras   Justeras 

 

Robert Wagner     Stig Aggervall  Kent Sylven 

 

 


