F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsemöte torsdag 23 oktober 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 Asterbäck. Ej närvarande Bo Fransson

1 § Ordförande öppnade mötet och Lars Åberg valdes till mötessekreterare.
2 § Dagordningen fastställdes.
3 § Föregående protokoll godkändes(styrelsemötet 17 september).
4 § Rapporter/skrivelser
Hyresavtal klart simulatorlokalen. Hyresgästerna nöjda med avtalet.
Hangarfrågan fortfarande olöst. Hyreskostnaden för hangaren står kommunen
för, nu handlar det om vilken lokal vi ska få disponera. Problemet är att
Kamratföreningen och Festivalarrangören konkurerar om samma lokaler.
För tillfället är det oklart när ett avgörande beslut kan fattas
SMKR:s möte med HKV prod(10/10) handlade bl a om stöd till
Kamratföreningar för traditionsvårdande uppgifter. Resultatet var positivt.
Det finns redan ett styrande dokument som ger förbandschefer möjlighet att
själva besluta om stöd.
Ärendelistan diskuterades, vissa punkter avslutades och nya tillkom. Ärendelistan kommer att få en egen punkt på dagordningen efter rapporter.
Larm anskaffas enligt Nicklas förslag. Styrelsen var enhällig till förslaget.

5 § Ekonomi
Agnetha redogjorde för ekonomin. De största kostnaderna är museet och
hämtning av vår fana.
6 § Hemsidan
Lars-Erik föreslog att han och Johan Åberg Asterbäck delar på ansvaret för
hemsidan. Johan Å.A. var villig till förslaget. Styrelsen beslutade enligt
förslaget.
Styrelsen beslutade att avstå Red Star Medias sponsring för att exponera sig
på vår hemsida. Deras syfte gagnar inte föreningen.

7 § Övriga frågor.
Håkan tar kontakt med Hkp flj för utskick och tryckning av vår tidning.
Åtminstonde portot. Henrik betalar portot om Hkpflj säger nej.
Artikel från SMKR kan ge oss 2000:- per sida.
Bråvalla bladet ges ut enl. plan i dec. Tidningen har idag åtta sidor, en
ökning av antal sidor diskuterades. Beslut togs att utöka till 12 sidor.
Reklamfinansiering diskuterades för att tidningen ska kunna bli självfinansierad.
Nicklas kontaktar F13 pizzeria
Håkan City Gross
Flygvapenmuseet tillfrågas.
Förslag om att inte skicka ut medlemsmatrikel togs upp. Det räcker att den finns
på vår hemsida under styrelsen. Penningbesparing. De som vill ha kan få en
utskriven av oss.
Frågan väcktes att komplettera rökdetektor till vårt tänkta larm, vi avvaktar till
installationen av vårt larm blir aktuellt.
Bilder till vår almanacka fastställdes, Håkan beställer almanackan.
Årsmötet fastställdes till 5/3 2015.
Höstmöte med jubileum bestämdes till 17/10 2015 kl. 18.30
Sista tisdagsfikat för i år 9/12.
Packa tidningen föreslogs till 2/12.
8§ Nästa styrelsemöte
Nästa möte 20/11 kl.18.00 (Nicklas håller i fikat)
9 § Ordförande avslutade mötet.
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