F13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 22 okt. 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 §

Jan Ebringer och Carsten Aronsson informerade om museikonferensen
de deltog i. De konstaterade även att F13 Kamratförening inte ska bedriva
museiverksamhet.
Flygvapenmuseet har satt F13 Kamratförening som nr 1 vad gäller
övertagandet av fpl JA37 som i dag finns på SAAB. Vem som äger flygplanet
är i dag oklart. Annika Hallinder, flygvapenmuseet, återkommer till Håkan
Fredriksson.
Bråvallabladet är i det närmaste klart. Helikopterflottiljen kommer att stå för
tryckningskostnaden.
Styrelsen beslutade att vi ska beställa namnbrickor till styrelseledamöterna.
Håkan beställer brickorna av hemvärnet.
Försäkringsbolaget avvisar vårat krav på ersättning för de stulna
kanonerna.Agnetha har kontakt med försäkringsbolaget.

5 §

Vi ska påminna medlemmarna om att lämna in sina CityGross-kvitton till
kamratföreningen. Det är en bra inkomstkälla.

6 §

Hemsidan uppdateras.

7 §

Styrelsen ställer sig bakom facebookssidan angående trivselkvällen
den 23 nov. Sekreteraren skickar mail till dom vi har mailadresser till.
Styrelsen ställer sig enhällig bakom att föreningen skickar en skrivelse till
kommunen. Där beskriver vi våra visioner för framtiden samtidigt som vi
begär att kommunen ställer ett par lokaler till föreningens förfogande. Det
handlar dels om en lokal för Norrköpings enda 35-simulator dessutom en
lokal för uppställning av det flygplan som nämnts i § 4.
Efter alla problem med tfn-svarare gör vi ett försök med mobiltfn och
kontantkort.

Vid mail/SMS - utskick ska vi alltid svara att vi har läst.
Bo Fransson anordnar ett besök på visualiseringcentret i dec.
Styrelsen beslutade att vi ska anskaffa brandsläckare. Lars Åberg fixar detta.
Extramöte den 5 nov kl 1030. Avstämning inför höstmötet.
8 §

Nästa styrelsemöte 26 nov kl 1030

9 §

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Åke Frisk

Håkan Fredriksson

