F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsemöte 10 juni 2015
Närvarande: Håkan Fredriksson, Lars-Erik Karlsson, Berith Karlsson, Agnetha Karlsson, Lars Åberg,
Nicklas Lennartsson, Henrik Lindkvist, Johan Åberg Asterbäck, Anders Johansson

1 § Ordförande öppnade mötet och Berith Karlsson valdes till mötessekreterare.

2 § Dagordningen fastställdes.

3 § Föregående protokoll godkändes

4 § Rapporter/skrivelser


Lördagen den 30 maj var tänkt att By 97 skulle målas. Regnet gjorde att det inte gick
att måla men istället blev det målning i H 81. Ca 20 personer kom för att hjälpa till, ca
8 personer packade tidningen och resten höll till i hangaren. Tisdagen den 9 juni blev
så målningen av By 97 av, ca 15 personer hjälpte till att måla.



Anders och Lasse träffar Kent Svensson och Halmstadsgruppen måndag 15 juni.



Svårt att få kontakt med LSS för att få till en budgetdialog. Avtal ännu inte påskrivet.
Håkan tar över ärendet



Håkan och Nicklas har besökt Arbetets museum för att få tips om hur man söker
bidrag. Träffade Torsten Nilsson som tipsade om olika hemsidor, olika museer där
man tar fram olika kataloger. Viktigt att räkna på hur mycket tid vi lägger ner på olika
projekten.



Henrik kommer att färdigställa golvet i H81 under v 27.

5 § Strategiplan
 Möte med katapultkontoret 15-16 juni, styrgruppsmöte efter mötet 16 juni.
 Nicklas planerar att börja förbereda rummet vid toaletterna samtidigt med som
fikarummet. Nytt golv från Tarkett kommer att läggas
Styrelsen beslutade enligt Nicklas förslag
 Nicklas har ett förslag att pianot ska vara kvar och placeras i blivande mässen
Styrelsen ogillade förslaget. Pianot skall antingen säljas eller skänkas till lämplig
mottagare
 Styrelsen beslutade att tisdagsfikat flyttar ut i hangaren tillfälligt under tiden by 97
renoveras. Håkan kollar med Helens trafikskola hur mycket hon använder lokalen
under sommaren.
 Henrik kommer att behöva hjälp med kommunikationsprojektet till hösten. Styrelsen
beslutade att Rickard Brinkeback skall tillfrågas om han kan tänka sig att dela
ledarskapet.

6 § Ekonomi


Tre nya medlemmar senaste veckan, medlemsantalet är nu uppe i 455 st.



Agneta redogjorde för hur budgeten ligger till med projekten.



Slutsumman för mailprogrammen blev 1 906,63

7 § Hemsidan


Uppdaterad

8 § Övriga frågor








Inbjudan till höstfesten ska skrivas. Andreas Giselgren håller i planeringen.
Tankar på att inleda ett samarbete med NRFK. (Norrköpings radioflygklubb) Styrelsen
var positiv till att inleda samarbete. Johan rapporterar nästa styrelsemöte
Fråga om vi ska vi trycka upp nya T-shirtar? Beslut tas senare.
Det blir ingen arrangerad resa till flygdagen i Såtenäs. Dom som vill åka tar egna
bilar.
Håkan tar ansvar för överlämnande av nycklar till Scorpio
Vi behöver fler nycklar till hangaren. Kolla med kommunen vem som är ansvarig för
nycklar.
En toalett till hangaren skulle behövas. Lasse Å tar uppgiften och kollar om det är
möjligt.

9 § Nästa styrelsemöte


20 augusti på Vikbolandet

10§ Fikaansvarig
 Håkan
11 § Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Berith Karlsson

Håkan Fredriksson

