F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsemöte torsdag 20 november 2014.
Närvarande: Håkan Fredriksson, Lars-Erik Karlsson, Agnetha Karlsson, Lars Åberg, Nicklas Lennartsson,
Adjungerad från face-book gruppen: Johan Åberg Asterbäck.
Ej närvarande Henrik Lindkvist, Berith Karlsson, Anders Johansson, Bo Fransson.

1 § Ordförande öppnade mötet och Lars Åberg valdes till mötessekreterare.
2 § Dagordningen fastställdes.
3 § Föregående protokoll godkändes(styrelsemötet 23 oktober).
4 § Rapporter/skrivelser
Beslut togs att skaffa larm till by 97. Nicklas L. beställer, Lars-Erik K. och Lars
Å. mottager larm och installerar.
Håkan F. och Lars-Erik K. har träffat företrädare från LSS angående
traditionsstöd för vår förening. Mötet blev väldigt positivt. Handläggningen av
dessa frågor inom LSS är under omarbetning varför en viss tidsfördröjning
föreligger. C LSS beslut är att Helena Söderqvist HR handläggare tar över
denna fråga. Vår kontakt person är Lars-Erik K. C LSS är mycket positiv och
intresserad av denna verksamhet.
Ett avtal för lån av hangar by 81 är nära förestående. Nicklas L. slutförhandlar
med kommunen, där styrelsen hade vissa synpunkter. Vi är inte överens om
viss text i det tänkta avtalet. I avtalet står ”i princip” täcker hyran, där vill vi ha
bort princip. El och värme ska vi stå för, men vi byter ut värme mot torrluft enl.
rekommendationer från HKV.
Projektledare för flytt av 37366 blir Lars Å när kontraktet blir klart.
Ansvarig eller ansvariga för by 81 avvaktar vi med tills kontraktet är klart.
Förslag på personer finns.
Vi har fått inbjudan från SMKR till Nordiskt Militärt Kamratföreningsmöte 2015 i
Danmark. Eftersom mötet hålls under midsommar tackar vi nej.
Bråvalla bladet är klart och lämnas för tryckning i 460 exemplar.
Verksamhetsberättelsen ska läggas till. Vi räknar med att packa den 2/12 i
samband med tisdagsfika. Stämpel med vår adress ska tas fram för att vid
ev.retur av post ska den skickas tillbaks till oss. Denna gång använder vi
adresslappar, eftersom stämpeln inte hinner tillverkas.

5§ Ärendelista
Ärendelistan uppdaterades.

6 § Ekonomi
Agnetha redogjorde för ekonomin.
7 § Hemsidan
Lars-Erik nämnde att nu finns vår almanacka utlagd på vår hemsida till
försäljning.

8 § Övriga frågor.
Fler kvällsträffar efterlyses av våra medlemmar och eventuella föreläsare.
Föreläsare inte alltid så lätt att ordna. Innan nya aktiviteter beslutas så avvaktar
vi utgången av hangar 81/37366. Om våra förhoppningar går i lås så kommer
arbetet med flygplan och hangar att generera tillräckligt många aktiviteter.
Kamratföreningen har accepterat att hålla föreläsningar inom kommunen.
Pensionärsföreningen vision 21/4.
Senior universitetet inget datum satt.
Vi har fått frågan om ta fram fakta till en ”35 bok” författare Jörgenssen.
Johan ÅA har fått uppgiften att ta fram fakta inom rimliga gränser.
Ett samarbete med de som driver 35 simulatorn måste till. Kamratföreningen
eftersträvar inom rimliga gränser, att få möjlighet att visa simulatorn för utvalda
besökare.
Agnetha K. ansvarar för inköp av present till Sune och Irene att delas ut 9
december.

9§ Nästa styrelsemöte
Nästa möte 14/1 2015 kl.18.00 (Johan Å.A.håller i fikat)
10 § Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet

Justeras

Lars Åberg

Håkan Fredriksson

