F13 KAMRATFÖRENING
Orgnr: 825002-8449

Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 24 sept. 2013.
Närvarande: Håkan Fredriksson, Agnetha Karlsson, Jan Ebringer, Lars-Erik Karlsson, Carsten Aronsson, Åke Frisk, Lars Åberg,
Bo Fransson.
Frånvarande: Bernt Sundquist.

1 §

Ordförande öppnade mötet.

2 §

Dagordningen fastställdes.

3 §

Föregående protokoll godkändes.

4 §

Håkan Fredriksson har varit i kontakt med armé-muséet och meddelade att
det finns möjlighet att få tillbaka F13 flottiljfana. Vi får besked från armémuséet i början av nov.
Fortsatt diskussion om hur lokalen ska larmas. Styrelsen enades om att vi
ska ha förstärkt inbrottsskydd. Lars Åberg återkommer med förslag efter
samtal med berörd låsfirma. Styrelsen godkänner åtgärd för max 5000:

5 §

Styrelsen beslutade att följande personer var och en för sig ska vara
kamratföreningens firmatecknare:
Håkan Fredriksson 470528-2939,
Agnetha Karlsson 450529-2302.

6 §

Hemsidan uppdateras.

7 §

Håkan Fredriksson och Carsten Aronsson ska ha möte med Göran Hull
(Norrköpings kommun) 8 okt kl 1330 om bl. a. hyresavtal och möjlighet till
långsiktigt sammarbete.
Inför nästa utgåva av medlemstidningen är det klart med kuvert och porto det
som återstår är kostnaden för tryckningen. Håkan kontaktar Peter Sjöstrand
hkp-flj.
Lars-Erik Karlsson har haft kontakt med marmorbruket och planerar för ett
studiebesök till våren.
Styrelsen beslutade att styrelsemedlemmarna ska anordna ett studiebesök
var.

Lars-Erik föreslog att vi skulle undersöka möjligheterna till att få en
”hjärtstartare” till våran lokal. Styrelsen beslutade att vi skulle avvakta
beslutet.
Jan Ebringer och Carsten Aronsson åker till museieföreståndarkonferans på
Flygvapenmuséet 10 – 11 okt.
Styrelsen beslutade att Niklas Lennartsson inte ska få egen nyckel till våran
lokal. Däremot kan han få låna nyckel av Lars Åberg under sedvanliga
premisser.
Lokal till höstmötet den 7 nov. är beställd, Eklunden. Håkan och Carsten
håller föredrag. Avgiften blir 50:- per deltagare. Sekreteraren fixar annons.
Agnetha anmäler till försäkringsbolaget stölden av de två kanonerna.
8 §

Nästa möte 22 okt kl 1030

9 §

Mötet avslutades kl 1208.

Vid protokollet

Justeras

Åke Frisk

Håkan Fredriksson

