F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsemöte torsdagen 14 augusti 2014
Närvarande: Håkan Fredriksson, Lars-Erik Karlsson, Agnetha Karlsson, Lars Åberg, Henrik Lindkvist,
Nicklas Lennartsson, Berith Karlsson och Anders Johansson. Adjungerad från face-book gruppen:
Johan Åberg
Frånvarande: Bo Fransson

1 § Ordförande öppnade mötet och Lars Åberg valdes till mötessekreterare.
2 § Dagordningen fastställdes
3 § Föregående protokoll godkändes(styrelsemötet 9 juni)
4 § Rapporter/skrivelser
¤

SMKR:s sätt att agera togs upp. Veteranstödet från SMKR helt i sin ordning,
men vi är besvikna på deras sätt att stötta föreningarna ekonomiskt. Håkan
Fredriksson framför våra synpunkter till SMKR med ev. stöd av flera föreningar.
HKV Prod äger frågan.

¤

Lars Åberg informerade om läget till vår utställning på museet i höst.

¤

Angående vårt fortsatta arbete med vår hangarfråga, skall kontakt tas med
Kultur och fritidskontoret i Norrköpings kommun. En kontakt med politiker från
Miljöpartiet skall också tas. Håkan tar kontakterna.

5 § Ekonomi
¤

Agnetha rapporterade att Scorpio ännu inte betalt lokalhyra för vår lokal.
Vidare redogjorde hon för kostnaden för att ta hem vår fana, kostnader för
jubileet och kostnader hittills för vår utställning.
Ett nytt pris för vår t-shirt föreslogs.

6 § Hemsidan
¤

Hemsidans utformning diskuterades om hur aktiviteter skall läggas ut.
Beroende på aktivitet tas beslut vid varje enskilt tillfälle tillsvidare.

7¤

Håkan informerade att vårt PM för vakt/guide schema är nästan klart.
När det gäller uthyrning av vår lokal tas beslut vid varje tillfälle.
Styrelsen var överens om att skapa intresse och ansvar hos våra medlemmar.
Det har uppmärksammats att det råder en stor risk för förväxling mellan vår

förening kontra Bråvalla kamratförening. Håkan tar kontakt med F 3
kamratförening för att höra deras åsikt.
Larmfrågan togs upp på nytt, Nicklas fick uppdraget att tillsammans med
Richard Brinkeback kontrollera hans kanaler för att få en prisuppgift.
Mini utställningen i Café västers skyltfönster får vänta tills vår egen utställning
är avslutad.
Henrik redogjorde kort för vår ”augustifest”.
Höstmötet bestämdes till 13/11.
Högtidlighållandet av föreningens 30 års jubileum, föreslogs till höstmötet 2015.
Ett infomöte för våra ”vakter” till museet bestämdes till 3/9 kl. 18.00.
8 § Nästa styrelsemöte
¤

Nästa möte 18/9 18.00.

9 § Ordförande avslutade mötet.
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