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Kallelse till årsmöte 

Fredag den 13 mars 2020 

 

Plats: Träffpunkt Flottiljen. Korpralsvägen 51, 177 43 Järfälla. 

Tid: Fredag den 13 mars 2020. 

Program: 11.15 samling. 

 11.45 årsmöte, därefter föredrag. C LSS överste Robert Nylén berättar 

om sitt omfattande ansvarsområde och vilka förändringar som kan falla 

ut vid kommande försvarsbeslut. Luftstridsskolan (LSS) är flygvapnets 

gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning.  

Vid LSS finns fyra flygvapengemensamma skolor: Flygskolan, 

Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan och 

Basbefälsskolan. 

Luftstridsskolan bedriver också på uppdrag av Högkvarteret utveckling 

av materiel, metoder och förband som är verksamma inom luftarenan. 

En tredje viktig uppgift är insatser och beredskap. Luftstridsskolan 

ansvarar för den ständiga övervakningen av Sveriges luftrum. 

 13.00 lunch. 

Kostnad: 100 kronor, betalas på plats (kontant). Ha gärna jämna 100 kr, för att 

underlätta för vår kassör. 

Anmälan: Senast den 6 mars 2020, per telefon eller e-post till Bo Pettersson, 

08-580 329 83; bosse.pettersson3@comhem.se eller Anders Eklund, 

08-779 83 18; eklan@telia.com. 

 Anmälan är bindande. Avbokning skall ske senast tre dagar före 

lunchen! 

 

  
 

Hjärtligt välkomna! 

Styrelsen 
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Förslag till föredragningslista vid årsmöte 2020-03-13 

 

  1. Mötets öppnande. 

  2. Val av  

 A) Ordförande för årsmötet. 

 B) Sekreterare för årsmötet. 

 C) Två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet. 

  3. Fråga om årsmötet är behörigt utlyst. 

  4. Fastställande av föredragningslista. 

  5. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet. 

  6. Styrelsens årsredovisning 

 A) Verksamhetsberättelse. 

 B) Ekonomisk berättelse. 

  7. Revisorernas berättelse. 

  8. Fastställande av resultat- och balansräkning. 

  9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Val av 

 A) Ordförande för en tid av ett år. 

 B) Tre styrelseledamöter för en tid av två år. 

 C) Två revisorer för en tid av ett år. 

 D) En revisorsuppleant för en tid av ett år. 

 E) Valnämnd bestående av två personer för en tid av ett år. 

 F) En suppleant i valnämnden för en tid av ett år. 

11. Fyllnadsval av en styrelseledamot på ett år. 

12. Fastställande av 

 A) Årsavgift för nästkommande år (2021). 

 B) Budget för verksamhetsåret 2020. 

 C) Verksamhetsplan för år 2020. 

13. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet. 

14. Ärenden från mötet 

15. Årsmötets avslutning. 

  

  


