F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsemöte måndag 9 mars 2015.
Närvarande: Håkan Fredriksson, Lars-Erik Karlsson, Berith Karlsson, Agnetha Karlsson, Lars Åberg, Nicklas
Lennartsson, Henrik Lindkvist, Anders Johansson, Johan Åberg Asterbäck
Adjungerad: Ted Ytterström

1 § Ordförande öppnade mötet och Berith Karlsson valdes till mötessekreterare.
2 § Dagordningen fastställdes.
3 § Föregående protokoll godkändes (styrelsemötet 17februari).
4 § Rapporter/skrivelser
Ted Ytterström hr genomfört en risk- och säkerhetsanalys av By 97/Hg 81.
Han var särskilt inbjuden till mötet för att redovisa resultatet av analysen.
Resultat och rekommendationer betraktas som konfidentiella och redovisas inte
i protokollet.
Styrelsen beslutade att vissa mindre åtgärder ska göras snarast och andra får
vänta till senare
Ted Ytterström informerade också om sitt besök på SUL. Ur säkerhetssynvinkel
finns där en hel del att förbättra
F13 kamratförenings har framfört förfrågan till Helikopterflj om hjälp med
bevakning av våra byggnader.
Helikopterflj har inget säkerhets- eller tillträdesansvar på Bråvalla och kan
därför inte tillmötesgå våra behov.
5 § Styrelsens arbetssätt
För att förkorta våra styrelsemöten beslutade styrelsen att lägga in ett
styrgruppsmöte mellan ordinarie styrelsemöten.
Därtill skall vi alla eftersträva att inte bli alltför detaljerade i våra inlägg.
Därigenom kan vi minska tidsåtgången för våra möten.
6 § Kvarstående frågor från årsmötet
Styrelsens konstituering efter årsmöte 2015-03-05
Styrelsen beslutade att:
Lars-Erik Karlsson skall vara föreningens vice ordförande
Agnetha skall fortsätta som föreningens kassör
Berith Karlsson skall vara föreningens sekreterare
Lars-Erik Karlsson fortsätter som föreningens veb-redaktör
Lars-Erik Karlsson är föreningens kontaktperson mot vårt moderförband, LSS

Lars-Erik Karlsson är föreningens kontaktperson mot SMKR när det gäller
Veteranstöd
Lars-Erik Karlsson och Lars Åberg ansvarar för produktion och utgivning av
Bråvallabladet
Föreningens firmatecknare
Styrelsen beslutade att följande personer, var för sig skall vara
Kamratföreningens firmatecknare till nästa årsmöte 2016
Ordförande 470528-2302
Kassör
450529-2302
Sekreterare 470117-1904

Håkan Fredriksson
Agnetha Karlsson
Berith Karlsson

Under årsmötet framfördes önskemål om att föreningen anordnar fikaträffar på
kvällstid. Styrelsen beslutade att tillmötesgå önskemålet. En första kvällsträff
genomförs 23 april, 18.00 Berith, Lars-Erik och Håkan ansvarar

7 § Styrgrupp för projektet ”Norrköping minns ….”
Fortsättningsvis skall styrelsemötena helt fokusera på föreningens verksamhet.
Projektet hanteras under särskilda styrgruppsmöten.
Anteckningar från dagens möte har sammanfattats i särskilt dokument.

8 § Nästa styrelsemöte: Styrgruppsmöte 30/3 kl 1800
Styrelsemöte 11/4 kl 1600 (hemma hos Nicklas)

9 § Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet
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Berith Karlsson

