F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsemöte den 16 september
Närvarande: Håkan Fredriksson, Lars-Erik Karlsson, Berith Karlsson, Agnetha Karlsson, Lars Åberg,
Nicklas Lennartsson, Johan Åberg Asterbäck, Anders Johansson
Frånvarande: Henrik Lindqvist

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

2 § Dagordningen fastställdes.

3 § Föregående protokoll godkändes

4 § Rapporter/skrivelser


Anders AJO och Lars Åb rapporterade från arbetet vid SAAB. Demontering av
fpl rullar på, första transporten av delar kommer tisdag 22/9. Allt indikerar på
att fpl är färdigt till jubileumsfesten.



Kamratföreningen har begärt hos Flygvapenmuseet att få låna en RM 8-motor



Inbjudan från SMKR till Centralt möte på LedR i Enköping 21-22 oktober.
Styrelsen beslutade att vi inte deltar i mötet. Motivet är framförallt att agendan
inte innehåller några nya frågeställningar.



Försvarsmakten bjuder in till utbildning avseende samtalsstöd. Styrelsen
beslutade att ingen deltar
Jubileumsfesten: Berith och Lars-Erik inhandlar band till hangaren, AJO halar
flaggar.
Larmfrågan tas upp igen. Lars-Erik beställer in offerter från olika larmföretag
Skrivelse från Norrköpings kommun ang. fördjupning av översiktsplan för
Bråvalla. Öppet hus ”i gamla tekn enheten” kl 1700-2000





5 § Ekonomi
 Agnetha redovisar ekonomiläget. Föreningens/Projektens budget. Ser bra ut,
vi ligger inom budgeten. Medlemsantalet har nu ökat till 465.
 Håkan påminner Norrköpings kommun om att vi ännu inte fått någon hyresavi
för hangaren.

Ljudisolering i ordersalen: Det finns skivor som limmas upp i taket.
Styrelsen beslutade att vi skall acceptera från Interiör AB. Styrelsen
beslutade att en insamling ska göras för att om möjligt delfinansiera
inköpet.

6 § Hemsidan
 Uppdateras löpande. Lars-Erik efterlyser fler bilder från medlemmar

7 § Övriga frågor


Styrelsen beslutade att ge Per Öster OK att använda märket till gåva



Henrik tar över frågan om nyhetsvebben



Uthyrning av By 97: Hyran höjs till 25: -/person dock minst 300: - fr.o.m. 1/1
2016



Håkan tar in offert för att ta fram en pins med vår logga

8 § Nästa styrelsemöte


15 oktober kl 1800 i By 97

9 § Fikaansvarig
 Johan Åberg Asterbäck

10 § Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Berith Karlsson

Håkan Fredriksson

