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Stockholm, 2019-04-03

FLYG- OCH RYMDTEKNISKA FÖRENINGEN KALLAR TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Flyg- och rymdtekniska Föreningen, svensk förening för flygteknik och

rymdteknik, kallas härmed till årsmöte.

TID: Tisdagen den 14 maj 2018, kl 18:00

PLATS: Hotell Terminus (OBS! Ny lokal)

Vasagatan 20

Stockholm

Dagordning

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Godkännande av kallelse och dagordning.
3. Val av två justeringsmän, som jämte mötets ordförande skall justera protokollet.
4. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
5. Resultaträkning och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.
6. Revisionsberättelse.
7. Beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Fastställande av budget för det löpande verksamhetsåret.
9. Beslut om årsavgift för Huvudföreningen.
10. Val av ordförande i Föreningen för tiden t o m nästa ordinarie årsmöte.
11. Val av övriga styrelseledamöter i Huvudföreningen, som skall vara lägst åtta och högst tio,

för en tid av två år. Varje år väljs halva antalet ledamöter, medan övriga ledamöter kvarstår
från föregående år.

12. Val av två styrelsesuppleanter i Huvudföreningen för en tid av ett år.
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
14. Val av tre ledamöter i valberedningen.
15. Övriga ärenden.

Preliminära hålltider:

kl 17:30 Registrering & Mingel

kl 18:00 Årsmötesförhandlingar

Utdelning av Thulinmedaljer

kl 19:30 Välkomstdrink

kl 20:00 VÅRMIDDAG (se meny på nästa sida)
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Passa på att avnjuta klubbmästarens

VÅRMIDDAG

Till det facila priset av 250 kronor/person

MENY

Välkomstdrink
***

Krämig Karl-Johansvampsoppa toppad med tryffelolja serverad med flarn av parmaskinka

samt rostat surdegsbröd

***

Örtmarinerad renytterfilé serverad med smörkokt scharlottenlök,

crème på rostad potatis, jordärtskockor och timjansky

Vin, öl och vatten

***

Ljummen äppelpaj med crumbles serverad med kolasås och vaniljglass

Dessertvin

***

Kaffe

Avec kan köpas i baren

Betalning för vårmiddagen, som också är bekräftelse på deltagande, ska göras senast

fredagen den 3 maj på plusgiro Flygtekniska föreningen 19 74 37 – 7.

Skriv ”FTF Vårmiddag”, namn, telefon eller e-mail samt antal personer som

meddelande vid betalning. Meddela även ert deltagande till Sekreterare Björn Jonsson

(bjorn.jonsson@fmv.se, 070-7826261) och Klubbmästare Olle Bååthe (olle.baathe@systecon.se).


