
Protokoll från BusyBee's årsmöte gällande 2010 hållet den 31 januari 2011 i
Föreningarnas Hus, Bålsta.

Närvarande: 

• Björn Berg
• Stefan Jonsson
• Michael Wahlkvist
• Tommy Jääskeläinen
• Mikael Pettersson
• Bo Nilsson
• Dan Johansson

Agenda
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Till ordförande för mötet valdes Bo Nilsson och sekreterare Dan Johansson.
3. Protokolljusterare Michael Wahlkvist.
4. Mötet befanns vara utlyst i rätt ordning.
5. Föredragningslista.
    a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, se bilaga 1.
    b. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret, se bilaga 2. 
6. Revisorn har inte inkommit med sin utlåtelse.
7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet bordlades med anledning av punkt 6.
8. Efter mycket diskuterande fastställdes medlemsavgiften för vuxen till 850 kr.
9. Verksamhetsplan 2011 innefattar:

◦ Flygfältet ska förbättras
◦ Alla ska ha det nya flygcertifikatet
◦ 6 juni-träffen som vanligt på Norrboda
◦ Deltagande på Håbo Festdag
◦ Bosse håller teorikurs 
◦ Försök flyga i Kalmarsand för att visa att vi finns
◦ Bosse kör vidare med helikopterskolan
◦ Markus gör sammalika för flygplansintresserade

10. Val av ledamöter
◦ Ordförande Bo Nilsson, kvarstår
◦ Vice ordförande Björn Berg
◦ Sekreterare Dan Johansson, kvarstår
◦ Kassör Mikael Pettersson, omval 2 år
◦ Säkerhetsansvarig Stefan Jonsson
◦ Övriga ledamöter är Magnus Bodén 
◦ Suppleanter Michael Wahlkvist och Tommy Jääskeläinen 
◦ Revisor Tommy Jääskeläinen
◦ Valberedning Tommy Jääskeläinen

11. Övriga frågor.
◦ Stefan föreslog att vid pröva-på-flygning vid evenemang typ Håbodagen att eleven

flyger gratis och klubben ersätter läraren.
◦ Ingen ville åka på Flygsportförbundets årsmöte.
◦ Bosse fick ett senkommet pris för Sylvestervinsten eftersom det av någon

anledning glömdes bort under själva Nyårsaftonen.



Bilaga 1  Styrelsens verksamhetsberättelse

• Massor med flygningar är noterad. Över 500 officiellt loggade.
• Vinterflygning i Kalmarsand, Skokloster och Bålsta Båtklubb.

http://www.busybeemfk.se/phpgraphy/index.php?dir=2010
• Ordföranden närvarande under SMFF förbundsmöte 27 mars.
• Bosse utlyste en segelflygarträff som tyvärr inte lockade några deltagare.
• Han har också under året haft pröva-på-helikopter.
• Nationaldagssammankomst på Norrboda

http://www.busybeemfk.se/phpgraphy/index.php?dir=2010%2F2010_06_06
• Håbodagen http://www.busybee.balsta.tv/habofestdag2010.htm
• 2 IBM-träffar på fältet. 
• Bosse har deltagit i F3C i Göteborg.
• David vann sin klass i Ballongprickningen.
• Nyårsflygandet vanns för omväxlings skull av Bosse. 
• Ett antal artiklar har åstadkommits under året.

◦ Helirauk. Modellflygnytt nr 4 http://www.busybee.balsta.tv/helirauk2010.htm
◦ IBM-träffen 1 juli http://www.busybee.balsta.tv/ibmklubbenorrboda20100701.pdf
◦ Sjöflygträffen Insjön. Modellflygnytt nr 5

http://www.busybee.balsta.tv/sjoflygdragsangarna2010.htm
◦ Gränsträffen Arvika. http://www.busybee.balsta.tv/gt2010.htm
◦ Helikopternostalgiträffen Nyköping. Modellflygnytt nr 6

http://www.busybee.balsta.tv/nostalgihelimeeting2010.htm
◦ Ballongjakten. Modellflygnytt nr 6

http://www.busybee.balsta.tv/ballongjakten2010.htm
• Ett styrelsemöte har hållits

Bilaga 2  Styrelsens förvaltningsberättelse

• Vi gör inte jämt skägg med utgifter och inkomster, så en höjning av medlemsavgiften
är tyvärr nödvändig såvida inte fler medlemmar tillstöter. En höjning till 850 kronor
skulle ge 390 kronor till klubbkassan. Resten går till SMFF.

• SMFF har inte debiteras oss för 2010, så för närvarande ligger vi på plus. 
• Ordföranden informerade om de nya flygcertifikatsreglerna.

Vid tangentbordet

Dan Johansson


