F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsemöte tisdag 17 februari 2015.
Närvarande: Håkan Fredriksson, Lars-Erik Karlsson, Berith Karlsson, Agnetha Karlsson, Lars Åberg, Nicklas
Lennartsson, Henrik Lindkvist.
Ej närvarande: Anders Johansson, Bo fransson.

1 § Ordförande öppnade mötet och Berith Karlsson valdes till mötessekreterare.
2 § Dagordningen fastställdes.
3 § Föregående protokoll godkändes (styrelsemötet 14 januari).
4 § Rapporter/skrivelser
Presentation från Nicklas och Henrik redovisas i bilaga 1
Lars-Erik har haft kontakt med LSS som kommer att bistå oss med kuvert och
etiketter. Avtalet kommer att lämnas på vårt årsmöte.
Lasse Å informerade att för tillfället går kontakten ang fpl 3366 med museet och
högkvarteret trögt.
Håkan och Nicklas har fått positiv respons till samarbete från SUL
Invändig rengöring och målning av hangar 81 påbörjas 20/2
Redovisning av Ted Ytterströms risk- och säkerhetsanalys kommer att lämnas
på nästa styrelsemöte
Håkan redovisade från besöket på Teleseum. Kamratföreningen har fått
klartecken att långtidslåna ett rrjalbord om det passar in i vår utställning
5 § Strategiplan
Håkan redovisade strategiplanen enl bilaga 2
Styrelsen godkände strategiplanen
6 § Ärendelista
Ärendelistan uppdaterades, nytt tillkom och något togs bort.

7 § Ekonomi
Agnetha skickar påminnelse till dom som ännu inte betalt
Agnetha redovisade det ekonomiska läget
Beslut togs om oförändrad medlemsavgift

Håkan och Agnetha visade ekonomisk presentation inför årsmötet
8§ Verksamhetsplanen
Håkan redovisade verksamhetsplanen och styrelsen godkände den
9 § Hemsidan
Uppdaterad
10 § Övriga frågor
Lasse Å undersöker hur det går med utställningen på Café Väster

Årsmötet – vem gör vad:
Dagordningen till årsmötet kopieras från föregående år
Johan informerar om läget för hangaren
Lasse Å informerar om läget för fpl 37366
Ekonomisk redovisning av Agnetha och Håkan
Revisionsberättelse: revisorerna
Valberedningen: Bo Karlsson
Agnetha inhandlar Red Baron till Bo Fransson och vår gäst från LSS
Styrelsen beslutade att Håkan Fe, Lars-Erik K och Agnetha K deltar i FV
ordförandekonferens vid LSS 26-27 mars 2015
Håkan informerade om att Björn Sjöstedt är villig att skriva en berättelse om
flygbassystemet.
Styrelsen diskuterade om uthyrning av vår lokal, beslut tas senare
11 § Nästa styrelsemöte
Nästa möte 9/3 2015 kl.18.00 (Nicklas L ansvarar för fikat)
12 § Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras
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Berith Karlsson

