F13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 20 aug. 2013.
Närvarande: Håkan Fredriksson, Agnetha Karlsson, Åke Frisk, Lars Åberg, Bo Fransson.
Frånvarande: Jan Ebringer, Lars-Erik Karlsson, Carsten Aronsson, Bernt Sundquist.

1. §

Ordförande öppnade mötet.

2. §

Dagordningen fastställdes.

3. §

Föregående protokoll och protokollet från 130514 godkändes.

4. §

Håkan Fredriksson och Jan Ebringer medverkade i mötet med SMKR på
Ing 2 i Eksjö. SMKR var dåligt förberedda och fick därmed bakläxa. Ett
nytt möte ska planeras.
FM HKV har ännu inte tagit ställning till den skrivelse som
undertecknades av Flygvapnets Kamratföreningar i våras. För vår del
betyder det att vi fortsatt saknar vägledning om ömsesidigt samarbete
med Hkp flj.
Lars Åberg fick uppdraget att kolla upp med larmbolag och försäkringsbolag vad som krävs och pris. Lars kontaktar även räddningsbolaget
Falck om de kan bistå om larm skulle inträffa.
Styrelsen beslutade att Håkan fortsätter med att få tillbaka flottiljens fana
från Armémuseum. Beslut om återförseln tas senare när vi vet hur fanan
ska förvaras.
Styrelsen beslutade att vi ska försöka få ett hyreskontrakt med
kommunen.

5. §

De 14 som inte har betalat in årsavgiften ska strykas från medlemslistan.
Ekonomin är fortfarande god.

6. §

Handläggare för hemsidan var inte närvarande.

7. §

Höstmötet blir den 7 november kl 1900. Jan Ebringer beställer lokal och
ansvarar för planering. Sekreteraren annonserar.
Städdag 11 september kl 1000. Målning av huset 16 oktober kl 1000.
Sekreteraren annonserar. Gemensam annons för bägge aktiviteterna.
Öppet hus skjuts upp till våren.

Föreningen bjuder in medlemmar till ärtsoppa torsdagen den 24 oktober
kl 1830. Håkan planerar för detta.

Bo Fransson kan tänka sig att ingå i en grupp som planerar resor. Håkan
kontaktar några medlemmar som förhoppningsvis gärna ingår i gruppen.
8. §

Nästa styrelsemöte 24 september kl 1030.

9. §

Ordförande avslutade mötet kl 1215.

Vid protokollet

Justeras

Åke Frisk

Håkan Fredriksson

