F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsemöte den 20 augusti
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
Anders rapporterade om läget av 37366. Efter lite förseningar så
kommer fpl förhoppningsvis v 40, arbetet med montering fortsätter
42 och bör vara klart till lördagens fest. Jubileumsfesten genomförs
17 oktober med samling vid by 97 kl 16.00. Mingling med
förfriskningar och någon form av aktiviteter.
16.30 Bandklippning vid by 97
17.30 Bandklippning vid hangar 81
18.03 Flagghalning med trumpetsolo
18.30 Baren öppnar vid Sörby Herrgård
19.00 Tvårättersmiddag vid Sörby Herrgård följt av kaffe.
Musikundrhållning
Styrelsen beslutade att föreningen betalar alla kostnader förutom
middagen.
Deltagare betalar själva 350:-/person för middag vid Sörby.
Förskottsbetalning senast 5 oktober till föreningens Plusgiro 14 92
54-5.
Till jubileumsfesten bjuder vi in fem ”VIP-personer”.
Kamratföreningen står för kostnaderna.
Vandrarhemmet på Bråvalla tillhandhåller 4-bäddsrum för 150:person inklusive sänglinne.
Renoveringen av mässen och ordersalen sker parallellt. Arbetet
fortskrider. Under juli månad har våra duktiga medlemmar lagt ner
140 timmar.

Ang möbler har Lars-Erik undersökt flera olika vägar. Till slut har vi
fått napp på kommunen, där vi får ett femtiotal stolar.
Vi har fått en inbjudan att besöka F7 för att titta på en 37-simulator
Styrelsen beslutar att Håkan och Jens ska åka dit tillsammans.
5 § Strategiplan
Styrgruppsmöte 23 september kl 1800 i By 97
6 § Ekonomi
I dagsläget har vi 459 medlemmar.
Agnetha presenterade det ekonomiska läget för dom olika
projekten
7 § Hemsidan
Uppdaterad
8 § Övriga frågor
Toalett i hangaren visar sig ej vara möjligt, vi hänvisar våra gäster
till By 97
Tisdagsfikat i hangaren blir sista gången den 8 eller 15 september
därefter flyttar vi tillbaka till By 97.
9 § Nästa styrelsemöte
16 september kl 1800 i Navestad
10 § Fikaansvarig
Berith och Lars-Erik
10 § Ordförande avslutade mötet.
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