F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsemöte 15 februari
Närvarande: Håkan Fredriksson, Lars-Erik Karlsson, Berith Karlsson, Agnetha Karlsson, Lars Åberg,
Nicklas Lennartsson, Henrik Lindkvist, Johan Åberg Asterbäck, Anders Johansson.
Inbjudna: Ted Johansson, Bo Karlsson

1 § Ordförande öppnade mötet och Berith Karlsson valdes till mötessekreterare.
2 § Dagordningen fastställdes.
3 § Föregående protokoll godkändes
4 § Rapporter/skrivelser


Håkan gick igenom den presentation som skall visas under årsmötet. Styrelsen
accepterade efter ett par korrigeringar.



Beslut om medverkan SMKR:s representantmöte den 26-27 april skjuts upp till nästa
möte



Larmet är installerat. 9 brickor är programmerade och nio koder är inlagda.



Lasse Å redogjorde för besiktningen av vårt fpl som museet har utfört.



Henrik redogjorde från ett besök på Aeroseum. Målet med resan var att undersöka
vad vi kan få disponera. Aeroseum vill att vi skickar en lista över våra önskemål.
Henrik hanterar i samverkan med projektet.



Agnetha och Berith deltar i en kurs ”att söka bidrag” i Frövifors i mitten på februari.



Föreningen har fått klartecken från kommunen att få disponera snickeriet tom augusti.

5 § Ekonomi
 Inte mycket att rapportera. 80 medlemmar har fortfarande inte betalat. Revisionen är
avklarad.
6 § Hemsidan


Uppdateras löpande

7 § Övriga frågor


Behov av guider till besökande.



Fyra besöksgrupper är inbokade.(FRO 12 mars, LRF 19 mars, Flottans män 16 april,
Odd fellow 9 juni)



Inbjudan till Museiföreståndarkonferens 19-20 maj. Preliminärt deltar Ted Yt, Anders
AJO och Henrik Lit



Artiklar till Bråvallabladet efterlyses. Förslag till Lars Åb och Lars-Erik K



Håkan önskar att fler i styrelsen tar över en del uppgifter. Framförallt krävs av oss alla
att ett åtagande fullföljs. Om man inte fixar själv så gäller det att själv rekrytera andra
medlemmar som tar över. Alltså inte delegera tillbaka till ordföranden.



Henrik tar över kontakten med kommunen.

8 § Nästa styrelsemöte


16 mars kl 1800

9 § Fikaansvarig
 Nicklas

10 § Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Berith Karlsson

Håkan Fredriksson

