F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsemöte den 28 april
Närvarande: Håkan Fredriksson, Lars-Erik Karlsson, Berith Karlsson, Agnetha Karlsson, Lars Åberg,
Johan Åberg Asterbäck.
Frånvarande: Anders Johansson, Nicklas Lennartsson och Henrik Lindkvist

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

2 § Dagordningen fastställdes.

3 § Föregående protokoll godkändes

4 § Rapporter/skrivelser


Johan rapporterade om mässkvällen som blev väldigt uppskattad.



Lars-Erik rapporterade om marmorbruksmuseet. 23 medlemmar deltog och
förmiddagen avslutades med lunch på Ettans café i Kolmården.



Inbjudan från SMKR till veterandagen den 29 maj 2016. Kamratföreningen deltar ej.

5 § Ekonomi
 Agnetha informerade om att det nu är 10 medlemmar som ännu inte har betalat,
Styrelsen beslutade att inte påminna fler gånger. Några få utvalda får en tidning
med inbetalningskort
 Styrgruppsmötet föreslog att en ramp bör bygga till gångdörren i H81. Styrelsen
beslutade att anta snickaren Rickard Anderssons offert på 8000 kr.
 Hangarchefen föreslog att försäkringsfrågan skjuts upp till efter sommaren.

6 § Hemsidan


Uppdaterad

7 § Övriga frågor


Den 29 augusti kommer FVC på besök till kamratföreningen. Styrelsen beslutade att
besöket slås ihop med den årliga minnesstunden för F13:s nedläggning. Niclas
tillfrågas om att ta hand om arrangemanget



Förslag på namn till utställningen. En maillista skickas ut med pris för bästa förslag.



Styrelsen accepterade tacksamt erbjudande från Alvar Ring att plantera buskar
framför By 97.



Styrelsen ger klartecken till Håkan och Nicklas att fortsätta samarbete med SUL



Styrelsen beslutade att vi delar med oss av våra bilder till Rockan datacenter i
Hannäs.



Sista tisdagsfikat blir 7 juni och föranmälan gäller kostnad som vanligt 20 kr. Mail
skickas ut till samtliga som har mail och lista sätts upp i lokalen.



Första fikat i höst den 23 augusti.



Höstmöte 20 oktober kl 1900 på Norell´s restaurang. (f.d. Eklunden)

8 § Nästa styrelsemöte 2 juni

9 § Fikaansvarig Lars Åberg

10 § Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Berith Karlsson

Håkan Fredriksson

