F13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 26 nov. 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 efter justering punkt 7 ”trivselkväll”
där det ska stå ”sekreteraren annonserar i NT och Folkbladet”.

4 §

Lars-Erik Karlsson har kontaktat tryckeriet och de är färdiga med tryckningen.
Kommande tisdag packar vi tidningen i kuvert för distribution.
Lars Åberg informerade om besöket på Flygvapenmuseet där han och Håkan
Fredriksson träffade företrädare för museet. De fick klarsignal om att JA37:an
på SAAB är vår om kommunen ger oss en hangar att förvara fpl i.
Håkan tar förnyad kontakt med armémuseet angående att få tillbaka ”våran”
F13-fana.

5 §

Styrelsen är överens om att Agnetha betalar försäkringspremien samt ber
om ett möte med försäkringsbolaget där vi vill veta vad försäkringen
omfattar och vad den bör innehålla.
Lars-Erik informerade om projektet att digitalisera våra fotografier blir klart till
30 juni 2014.

6 §

Hemsidan uppdateras med bilder från våra olika sammankomster.

7 §

Resan till Flygdagen på F17 som arrangeras av Bråvalla Kamratförening
lägger Lars-Erik upp på våran hemsida.
Sune Axelsson köper in en större kaffebryggare, räcker inte pengarna i
”fikakassan” betalar Kamratföreningen skillnaden.
Styrelsen ställer sig positiva till utställningen på Norrköpings stadsmuseum
där vi ska ställa upp med föredragshållare och lite materiel från våran lokal.
För minnesdagen den 30 juni är Åke Renåker och Bo Fransson projektledare
för arrangemanget. Carsten Aronsson kontaktar Malmen för att få en
överflygning.

Styrelsen beslutade att Sune och Irenè Axelsson ska få en gåva i samband
med julkaffet.
Föreningens medlem, Richard Brinkeback, har föreslagit att
Kamratföreningen skall skriva en ny minnesbok om flottiljen. Styrelsen avstod
tills vidare från att ta ställning till förslaget. Som en inledande åtgärd planerar
Håkan en träff till våren med Brinkeback för att analysera arbetsinsats och
ekonomi.,
8 §

Nästa styrelsemöte 28 januari.

9 §

Ordförande avslutade mötet kl 1148.
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