Protokoll fört vid F13 Kamratförenings årsmöte torsdagen
den 16 maj 2013.
Lokal: Restaurang Eklunden.
§ 1.

Innan ordföranden Carsten Aronsson öppnade mötet hölls en tyst minut för avlidna
medlemmar.

§ 2.

Dagordningen fastställdes.

§ 3.

Carsten Aronsson valdes till ordförande för årsmötet.

§ 4.

Åke Frisk valdes till sekreterare för årsmötet.

§ 5.

Justeringsmän tillika rösträknare valdes Sune Axelsson och Ulf Eriksson.

§ 6.

Mötet fastställde att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§ 7.

Verksamhetsberättelsen godkändes efter två namnändringar, Bengt Lundin som
revisor och Lars Åberg valberedningen.

§ 8.

Agnetha Karlsson redovisade F13 Kamratförenings ekonomi. Carsten Aronsson
kommenterade det stora överskottet med att vi inte har haft någon hyra för lokalen, än.
Vi saknar hyreskontrakt.

§ 9.

Revisionsberättelsen föredrogs av Johan Andersson och årsmötet föreslogs bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för år 2012.

§ 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2012.
§ 11. Carsten informerade om SMKR (Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund)
och meddelade att styrelsen redan beslutat om medlemskap i nämnda förening.
§ 12. Håkan Fredriksson valdes till ordförande för ett år.
§ 13. Som styrelseledamöter omvaldes Bernt Sundqvist 2 år, Jan Ebringer 1 år, suppleant
Bo Fransson 1 år. Nyval Lars Åberg 2 år, ledamot och Carsten Aronsson 1 år
suppleant.
§ 14. Som revisor omvaldes Bengt Lundin 2 år. Som revisorsuppleanter omvaldes Elsie
Gustavsson och Jan Johansson på 1 år.
§ 15. Till valberedning valdes Bo Karlsson och Hans Gustavsson.
§ 16

Årsavgiften fastställdes till min 100:-

§ 17. Inga motioner har inkommit till årsmötet.

§ 18. Niklas Lennartsson tyckte att Kamratföreningen borde införskaffa inbrottslarm.
Carsten lovade att styrelsen ska titta på larmfrågan.
Mikael Carlsson skänkte två st flyghjälmar till Kamratföreningen.
30 juni 2014 är det 20 år sedan F13 upphörde att vara en flygflottilj det ska
uppmärksammas på något sätt. Styrelsen ska skapa en arbetsgrupp för ”jubileet”.
Vi saknar fortfarande hyreskontrakt med kommunen.
Det är fortfarande 33 st som inte har betalat in årsavgiften.
Sommarens sita fika på Bråvalla blir 11 juni och startar igen den 20 augusti.
§ 19. Ordförande tackade sina styrelsemedlemmar och stugfogden för utfört arbete och
försvarsmakten för det ekonomiska bidraget.
Carsten överlämnade ordförandeklubban till Håkan Fredriksson.
Håkan tackade Carsten och övriga styrelsen för gott samarbete under det gångna året.
Den nya ordföranden avslutade mötet.
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