F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 17 september 2014.
Närvarande: Håkan Fredriksson, Lars-Erik Karlsson, Agnetha Karlsson, Lars Åberg, Henrik Lindkvist,
Nicklas Lennartsson, Berith Karlsson och Anders Johansson, Bo Fransson. Adjungerad från face-book gruppen:
Johan Åberg. Inbjuden stugfogde Sune Axelsson.

1 § Ordförande öppnade mötet och Lars Åberg valdes till mötessekreterare.
2 § Dagordningen fastställdes.
3 § Föregående protokoll godkändes(styrelsemötet 14 augusti).
4 § Rapporter/skrivelser
Nicklas lämnade kostnadsuppgifter för larm till vår byggnad. Frågan om fler irkännare togs upp och det fanns inte i Nicklas förslag. Nicklas återkommer med
nytt kostnadsförslag.
SMKR har haft vår fråga uppe med högkvarteret, de återkommer i ärendet.
Besked är utlovat efter nytt möte med HKV Prod 10 oktober.
( Se föregående styrelseprotokoll).
Delar av styrelsen har träffat Kultur och fritidskontoret i Norrköpings kommun
gällande vår hangar fråga. Håkan avvaktar någon vecka innan ny kontakt tas
med dem. Nicklas tar kontakt med Reidar Svedahl eftersom Mattias Sundin
förmodligen får riksdagsuppdrag.
På initiativ från Folkpartiet genomfördes en presskonferens 10/6 i vår lokal
angående hangarfrågan.
På samma tema har vi haft besök av Miljöpartiet.

5 § Ekonomi
Agnetha rapporterade att Scorpio har betalat hyran för lån av vår lokal.
Hemtagning av vår fana blev något dyrare.
Vi var tvungna att köpa ett nytt foto till vår utställning som blev dyrare än
beräknat. Styrelsen godkände inköpet.
Kostnader för utställningen på museet håller sig fortfarande under budgeterad
kostnad.
6 § Hemsidan
Lars-Erik informerade att vi har gjort ett tillägg på hemsidan som heter
Styrelsen informerar.

7 § Övriga frågor.
Planering av jubileumsfesten för vår förening nästa år skjuts framåt i tiden.
Avsikten är att jubileet skall högtidlighållas i samband med höstmötet 2015.
Årsmötet kommer att hållas tidigare nästa år, första veckan i mars.
Årsmötet annonseras i vår tidning.
Bråvalla bladet ges ut enl. plan i dec.
Förslag väcktes, att de som fortsättningsvis vill ha hem tidningen i brevlådan
betalar minst 125:-. Till övriga medlemmar distribueras tidningen i digitalt PDF
format.
Beslut togs att skapa en ärendelista,för att kunna följa upp vem som gör vad.
Sune Axelsson tog på sig uppgiften att ordna en enklare förbandslåda.
Försäljning av våra affischer(posters) till utställningen kommer ej att ske.
Jan Ebringer tillfrågas om han vill arrangera höstmötet 13/11, Håkan kontaktar
honom.
Håkan fick i uppgift att kontakta Pelle Pellebergs med önskemål om han kan
vara föreläsare till höstmötet. Om detta misslyckas kontaktar Henrik Lennart
Nordh.
Värdar för våra föreläsare på museet blir Anette(museet) för Håkan 5/10,
Henrik för L-O Johansson 12/10 och Bo Fransson för Carsten Aronsson 26/10.
På ärendelistan noterades uppsnyggning av vårt föreningshus utvändigt våren
2015. Sune Axelsson accepterade att vara projektledare för invändig
uppsnyggning som inleds i oktober 2014.
Flygvapenmuseet besöker oss 24/10. Håkan föreläser och Johan Å sköter det
tekniska. Sune ordnar fika.
Boken Bråvalla Vingar kommer att kosta 150:- i fortsättningen.
Vi kommer att bjuda in Bråvalla Kamratförening till en träff vår lokal och
eventuellt erbjuda dem att gå över till vår förening.
Almanacka för 2015 diskuterades, Håkan går vidare med det.

8 § Nästa styrelsemöte
Nästa möte 23/10 kl.18.00
9 § Ordförande avslutade mötet.
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