F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsemöte den 16 december 2015
Närvarande: Håkan Fredriksson, Lars-Erik Karlsson, Berith Karlsson, Agnetha Karlsson, Lars Åberg,
Nicklas Lennartsson, Johan Åberg Asterbäck, Anders Johansson
Frånvarande: Henrik Lindkvist

1 § Ordförande öppnade mötet och Lars Åberg valdes till mötessekreterare.

2 § Dagordningen fastställdes.

3 § Föregående protokoll godkändes
4 § Rapporter/skrivelser


Ted Ytterström har fått offerter för larmning av By 97 och H 81. Styrelsen tog beslut
att installera larm enligt Sector Alarms offert i By 97. Kommunens utredning om larm
tyckte vi låg för långt fram i tiden. Larm till H 81 ansåg styrelsen inte är lika
brådskande, utan skjuts framåt i tiden.



Café Väster har ställt önskemål om att få låna rekvisita av föreningen till deras
skyltfönster. Lars Å kontaktar dem för att få veta mer om deras önskemål.



Anders Johansson informerade om föreningens samarbete med flygvapenmuseet
angående fpl 37366 i vårt utställningsprojekt.



Vårt önskemål om att få låna en framkropp till en JA 37 från Ugglarps museum togs
upp. Kontakt skall tas med Sven Scheidenbauer för att få till ett ev. lån och
dispositionsavtal.



Angående 39 simulatorn, avvaktar vi Prod-flygs beslut, innan vi tar slutgiltig ställning
till fortsatt arbete med att få simulatorn till Bråvalla.



En medlem vill ha vår verksamhetsberättelse fylligare och beslut togs att vi ska
försöka få med mer information från verksamhetsåret. Däremot avslog styrelsen hans
begäran om att byta namn från verksamhetsberättelse till föreningens verksamhet.

5§ Ekonomi


Agneta informerade om vår ekonomi, dels för föreningen och våra projekt.

6§ Hemsidan
Lars-Erik informerade om vår hemsida som är uppdaterad. Lars-Erik ska titta på ett
förslag om ny startbild.

7 § Övriga frågor


Regler för uthyrning och ansvar förtydligas enl. vår huschefs Enar Nilssons önskemål.
Håkan tar fram ett förslag.



HLR/ kurser bestämdes till 15/1 och 23/1.



Styrelsen beslutade att tillverka 2 nyckelsatser. En till huschefen och en för utlåning.
De nycklar som Helens körskola lämnar tillbaka, tilldelas vadgrupperna i projektet.



Styrelsen beslutade att styrgruppens ordförande blir Lars-Erik Karlsson och
sekreterare Håkan Fredriksson.



Styrelsen tog beslut att vadgrupperna, som representant för kamratföreningen, får ta
kontakt med externa funktioner till ansvarsområdet. Undantag från detta är kontakter
med FV-museum, Nrk kommun och Pema. Dessa kontakter hanteras av styrelsen.



Styrelsen tog beslut att offerter inom projekten hanteras och beslutas av styrgruppen.



Inköp av t-shirts togs upp, Håkan tar kontakt med Henrik L. för eventuell anskaffning.

8 § Nästa styrelsemöte 18/1-2016 kl 1800.

9 § Fikaansvarig Berith och Lars-Erik

10 § Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Lars Åberg

Håkan Fredriksson

