Protokoll fört vid F13 Kamratförenings årsmöte torsdagen
den 8 maj 2014.
Lokal: Restaurang Eklunden. 71 st. medlemmar deltog.
Innan ordföranden Håkan Fredriksson öppnade mötet hölls en tyst minut för avlidna
medlemmar.
§ 1.

Ordförande Håkan Fredriksson öppnade årsmötet.

§ 2.

Dagordningen fastställdes.

§ 3.

Carsten Aronsson valdes till ordförande för årsmötet.

§ 4.

Åke Frisk valdes till sekreterare för årsmötet.

§ 5.

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Ulf Eriksson och Göran Hjort.

§ 6.

Mötet fastställde att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§ 7.

Styrelsens verksamhetsberättelse i kortform presenterades av sekreteraren. Årsmötet
godkände verksamhetsberättelsen.

§ 8.

Agnetha Karlsson redovisade F13 Kamratförenings ekonomi samt förklarade att det
stora överskottet berodde på att vi fortfarande inte betalat hyra för lokalen. Årsmötet
godkände den ekonomiska redovisningen.

§ 9.

Revisionsberättelsen föredrogs av Johan Andersson och årsmötet föreslogs bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för år 2013.

§ 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet för år 2013.
§ 11. Lars Åberg redogjorde får åldersstrukturen inom kamratföreningen samt visade att om
inte nyrekrytering av yngre medlemmar sker kommer kamratföreningens
medlemsantal att minska.
Håkan Fredriksson påpekade att kamratföreningen måste vårda minnet av F13-epoken.
Vi kommer även att högtidlighålla minnet av F13 nedläggning 30 juni.
Under hösten blir det en F13-utställning på Norrköpings stadsmuseum.
Kamratföreningen kommer att arbeta vidare med kommunen för att få tillgång till
hangarutrymme för flygplan och medverka till att en 35-simulator installeras i
byggnad 10.
Vi ska även genomföra ett höstmöte för föreningens medlemmar.

Håkan informerade att vi nu är medlemmar i SMKR (Sveriges Militära
Kamratföreningars Riksförbund). Vi ska även efter förmåga medverka i SMKR´s
satsning på att stödja utlandsveteraner/anhöriga.
§ 12. Årsmötet godkände styrelsens budget.
§ 13. Styrelsen hade inga ärenden som hänskjutits till årsmötet.
§ 14. Håkan Fredriksson valdes till ordförande för ett år.
§ 15. Som styrelseledamöter omvaldes Agnetha Karlsson 2 år, Lars-Erik Karlsson 2 år,
nyval Niklas Lennartsson 2 år, fyllnadsval Henrik Lindkvist 1 år och Berith Karlsson
1 år, suppleanter Bo Fransson 1 år och Anders Johansson 1 år.
§ 16. Som revisor omvaldes Johan Andersson 2 år. Som revisorsuppleanter omvaldes Elsie
Gustavsson och Jan Johansson på 1 år.
§ 17. Till valberedning valdes Bo Karlsson och Johan Åberg.
§ 18

Årsavgiften fastställdes till min 100:-

§ 19. Inga motioner har inkommit till årsmötet.
§ 20. Åke Renåker leder projektgruppen som ska högtidlighålla 20-årsminnet av
nedläggningen.
Bo Fransson ville tacka styrelsen för återförandet av F13:s förbandsfana.
Niklas Lindström presenterade tröjor med ”elegant” tryck som efterhand kommer att
erbjudas Kamratföreningens medlemmar för ca 100 kr.
§ 21. Carsten Aronsson avslutade årsmötet.

Efter mötet höll Stig Holmström en tillbakablick på sin verksamhet i flygvapnet samt
som provflygare på SAAB.
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