
Protokoll från BusyBee's årsmöte gällande 2011 hållet den 15 februari 2012 
i Medborgarhuset (Biograf Borgen), Bålsta.

Närvarande 

Björn Berg Stefan Jonsson Magnus Hammarkind

Tommy Jääskeläinen Fredrik Widén Bo Nilsson

Dan Johansson Karl-Gustaf Johnsson Fredrik Lüdkte

Otto Widén Mattias Canberger Markus Berg

Agenda

1. Godkännande av dagordningen.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Till ordförande för mötet valdes Bo Nilsson och sekreterare Dan Johansson.
4. Protokolljusterare Stefan Jonsson.
5. Mötet befanns vara utlyst i rätt ordning. Dock visade det sig att kommunen flyttat lokalen till Bio Borgen i

Medborgarhuset. Vidare hade Mattias inte fått någon e-postinbjudan.
6. Föredragningslista.

1) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, se bilaga.
2) Styrelsens förvaltningsberättelse bordlades då kassören inte presenterat något underlag. 

7. Revisorn har inte inkommit med sin utlåtelse.
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet bordlades med anledning av punkt 6 och 7.
9. Ingen förändring av medlemsavgiften (fn. vuxen 850 kr för hel medlem).
10. Verksamhetsplan 2012 innefattar:

◦ Flygfältet ska förbättras. Helgen 12-13 maj föreslagen.
◦ 6 juni-träffen som vanligt på Norrboda.
◦ Deltagande på Håbo Festdag.
◦ Gräsklipparen behöver översyn och service.
◦ Hålla utbildning hur man hanterar klipparen för nya medlemmar.
◦ Fikabordet på fältet är ruttet och behöver ersättas. Helst ett som är runt.
◦ Undersöka ifall det går att anordna en tredje start/landningsbana?
◦ IBM-klubbens R/C-sektion är även i år välkommen att hålla sina utomhusträffar på Norrboda.
◦ Klubben är inbjuden att visa upp sig under flygdagen på Tierp Arena 14 juli

11. Val av ledamöter
◦ Ordförande Bo Nilsson
◦ Vice ordförande Björn Berg
◦ Sekreterare Dan Johansson
◦ Kassör Mikael Pettersson
◦ Säkerhetsansvarig Stefan Jonsson
◦ Fältansvarig Mattias Canberger 
◦ Suppleanter Karl-Gustaf Johnsson och Tommy Jääskeläinen 
◦ Revisor Tommy Jääskeläinen
◦ Valberedning Magnus Hammarkind och Fredrik Lüdtke

12. Övriga frågor.
◦ Ingen ville åka på Flygsportförbundets årsmöte, däremot bevistar ordföranden SMFF's årsmöte.
◦ Diskussion om klubbens vara eller icke vara pga. den administration som nuvarande regelverk för

föreningar kräver.
◦ Bosse undrar om någon vill vara kassör i SMFF?
◦ Ordföranden vill att punkt 10 och 11 skiftas på nästa årsmöte.
◦ Markus m.fl. vill ha tillbaka pappersvarianten av flygloggen i frekvensskåpet.

Vid pennan
Dan Johansson, klubbens sekreterare

Protokollet justerat och godkänt av Stefan Jonsson den 26 februari.


