F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsemöte tisdag 9 juni 2014
Närvarande: Håkan Fredriksson, Lars-Erik Karlsson, Agnetha Karlsson, Lars Åberg, Henrik Lindkvist, Nicklas Lennartsson,
Berith Karlsson, Bo Fransson och Anders Johansson.
Åke Renåker medverkade vid mötet för att presentera ”minnesdagen”.

1 § Ordförande öppnade mötet och Lars Åberg valdes till mötessekreterare.
2 § Dagordningen fastställdes.
3 § Föregående protokoll godkändes(styrelsemötet 22 april).
4 § Rapporter/ Skrivelser
¤

Fpl 29171 togs upp för diskussion. Bunge flygmuseum vill ha detta fpl. Håkan och
Nicklas kontaktar flygvapenmuseet för att ge Bunge en annan J 29.

¤

Styrelsen tog beslut om att fortsätta arbetet med att få hit fpl 37366.

¤

Håkan, Lasse, Nicklas och Lars-Erik har träffat Reidar Svedahl folkpartiet för att prata
om våra tankar kring hangar. Ett samarbete med Sörby herrgård i samband med deras
konferenser ventilerades.

¤

Mötet med Reidar resulterade i att folkpartiet kallar till presskonferens i vår lokal där
vi även skall träffa en representant från Upplev Norrköping. Detta sker 10/6.

¤

Styrelsen godkände uthyrning av vår lokal till säkerhetstjänsten under Bråvalla
Festivalen. Hyrestiden är 22/6-29/6.

¤

Åke Renåker redogjorde för jubileumsdagen 30/6. Program finns på vår hemsida.
Annonser i NT och Folkbladet. Press och Östnytt är informerade.

¤

Lars-Erik tar kontakt med SMKR beträffande deras stöd till KF angående
traditionsvård.

¤

T-shirts är beställda från Eneby tryckeri. Första leverans av 50 st. till 13/6 och 50 st. till
30/6. KF står för kostnaden av de som levereras 30/6.

¤

Lars Åberg informerade om det fortsatta arbetet med vår utställning, fortgår enl. plan.

5 § Ekonomi
¤

Vi har fått betalt för annons i vår tidning av SMKR. Kassören meddelade att ekonomin
för tillfället är god.

6 § Hemsidan
¤

Inget att rapportera, fungerar bra.

7 § Övriga frågor
¤

Restpunkter eller frågor från årsmötet fanns inga.
Tisdagsfika startar 26/8. Håkan kontaktar stugfogden.
Alla i styrelsen har fått nycklar till lokalen.
Sammanhållande för grillfest/öppet hus 23/8 är Henrik Lindkvist. Kostnadsförslag är
200:- och anmälan är bindande.
Det togs upp att finansiera vår tidning med reklam, men vi avvaktar för att se om vi får
stöd av HKP-flottiljen.
Att ta fram en kalender diskuterades, men inget beslut togs.

8 § Nästa styrelsemöte
¤

Nästa möte bestämdes till 14/8 kl. 17.45

9 § Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

Lars Åberg

Håkan Fredriksson

