F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsemöte den 15 oktober
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


Henrik informerar om nyhetsvebben, visade sig inte vara något för kamratföreningen.



Halmstadsgruppen har nu färdigställt fpl, önskar få invigningen dokumenterad.



Nicklas delade ut kopior från katapultkontoret som vi uppmanas att läsa på ordentligt
till styrgruppsmötet.



Mässen börjar nu bli färdig, några smådetaljer saknas.



Styrelsen beslutade att avstå från caféinredning som vi blivit erbjudna.



Martin Hermansson från kommunen vill besöka oss för att få en uppfattning om vår
verksamhetsplanering inför nästa år. Håkan lämnar förslag på tidpunkt i slutet av
november. Deltagare beslutas senare.



Styrelsen beslutade att larm ska inhandlas och monteras i By97. Hangaren räcker
med skalskydd. Ted blir tillfrågad att ta över larmfrågan.



Nyckelskåp med kodlås bör införskaffas. Håkan tar kontakt med Per Öster.



Andreas Giselgren tillfrågas om att bli ansvarig för By 97.

5 § Ekonomi
 Agnetha redovisade ekonomin som är ganska bra. 469 medlemmar vilket också är
bra.

6 § Hemsidan
Lars-Erik informerade om läget på hemsidan.

7 § Övriga frågor


F.o.m 1/1 2016 har vi två plusgiron. Ett för föreningen och ett för utställningen.



Niclas funderar runt hur man kan få fler medlemmar att hjälpa till.



Styrelsen föreslår att styrgruppen ändras till 3 personer. Förslaget går ut på att
gruppen består av ett par styrelsemedlemmar och förstärks med en extern expert.
Håkan tillfrågar Anders Sandström vid FVM om medverkan i gruppen.



Kamratföreningen har fått erbjudande om fas-3-arbetare. Beslutade att dom får
återkomma efter 2017.

8 § Nästa styrelsemöte


17 november

9 § Fikaansvarig
 Lasse Åberg

10 § Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Berith Karlsson

Håkan Fredriksson

