F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsemöte den 17 november 2015
Närvarande: Håkan Fredriksson, Lars-Erik Karlsson, Berith Karlsson, Agnetha Karlsson, Lars Åberg,
Nicklas Lennartsson, Henrik Lindkvist, Anders Johansson
Frånvarande: Johan Åberg Asterbäck

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

2 § Dagordningen fastställdes.

3 § Föregående protokoll godkändes
4 § Rapporter/skrivelser


Lars-Erik informerade om hur läget är med tidningen.



Henrik informerade om kommunikationsprojektet. Facebookssidan är ett utmärkt sätt
att hitta namn.



Ett avfuktningsaggregat är hämtat plus en domkraftsfäste till nosen. Ajo har också
tagit fram en fpl.pärm för 37366



Styrelsen beslutade att Nicklas ska undersöka möjligheten att få depositionsrätt för
en framkropp



Håkan tar kontakt med Helens bilskola, dom får fortsätta nyttja våra lokaler tills vidare
längst t.o.m. februari, det är då köket dom får använda, dock inte när vi har egna
aktiviteter. Håkan förhandlar om hyran.



Håkan ställde frågan om vi ska ta hit en JAS39 A simulator eller inte. Om vi tar hit den
måste Jens och Martin ta huvudansvaret, det får inte belasta KF:s ekonomi i nuläget.
Håkan ska åka till F7 för att titta på simulatorn.

5§ Ekonomi


Agneta informerade om kostnader för festen, drygt 8000 landade summan på.



Håkan visade en beräknad kostnad för projektet ”Norrköping minns F13” och ett
utkast av verksamhetsplanen inför 2016.



Henrik och Nicklas tar fram utkast till affärsplan för projektet



Styrelsen har beslutat att köpa ett nyckelskåp

6§ Hemsidan
Bildspel från jubileumsfesten och montering av fpl finns på hemsidan

7 § Övriga frågor


Styrelsen har beslutat att Håkan, Ajo och Lars-Erik ingår i styrgruppen, Varij Ekelund
ska också tillfrågas.



Håkan för en dialog med Sune om att samarbeta med huschefen.



Berith, Håkan, Agnetha och Lars-Erik ska ha ett möte med Martin Hermansson från
Kultur och Fritid



Sista tisdagsfikat blir den 8/12 med julmacka



Årsmötet blir den 3 mars på restaurant Eklunden



Kvällsfika tisdag den 1/12 kl 1830



Styrelsen träffas lördag 28/11 0930 för att städa. Varij tillfrågas



Beslut att flytta fanan till mässen



Ny ytterdörr behövs. Håkan tar kontakt med Göran Hull



Lasse Å ifrågasatte om uthyrning av lokalen sommaren 2017. Styrelsen avböjde p.g.a
att vi behöver lokalen själva.

8 § Nästa styrelsemöte 16/12 kl 1800

9 § Fikaansvarig Håkan

10 § Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Berith Karlsson

Håkan Fredriksson

