F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsemöte den 2 juni
Närvarande: Håkan Fredriksson, Lars-Erik Karlsson, Berith Karlsson, Agnetha Karlsson, Lars Åberg,
Nicklas Lennartsson, Johan Åberg Asterbäck.
Frånvarande Anders Johansson och Henrik Lindkvist

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


Depositionsavtal från Ärna Kamrat och Veteranförening gällande en modell av
Radarstation typ PS-66.



Överenskommelse från LSS är underskrivet



Inbjudan till informationsmöte från Scorpio den 23/6



Kamratföreningens Bygglovsansökan angående luftbevakningstorn kommer att
behandlas så fort som möjligt av Norrköpings kommun



Kommunen har lämnat in en uppsägning av uppdragsstöd för 2017. Håkan gör en ny
bidragsansökan



Utställningens färdigställande och framtid. Diskussion om hur fpl-gruppen ska komma
framåt under hösten. Om möjligt ska arbetet påskyndas. Byggnationen ska vara
färdig men inte nödvändigt att båsen är färdiginredda. Nästa styrelsemöte inleds med
att vi tömmer rum 1 och 3 för att skapa utställningsytor.



FVC kommer till oss den 28/8 kl 1030. Nicklas redogjorde för hur besöket kommer att
gå till. Undersöker med Sörby herrgård eller andra möjligheter ang. lunch. Efter 1250
blir det egen minnesstund.



Elinstallation i hangaren. Styrgruppen föreslog att vi köper in den tjänsten. Nicklas
kollar med kontakter han har. Styrelsen beslutade att offerter ska tas in från några
olika företag.

5 § Ekonomi
 Agnetha informerade om att nu är vi 479 medlemmar.
 Styrelsen beslutade om uppdaterade regler ang. uthyrning av lokalen
 Agnetha undersöker med banken om det går att använda svisch

6 § Hemsidan


Uppdaterad.

7 § Övriga frågor


1 oktober anordnar Åke Renåker en ärtmiddag till en kostnad av 50 kr



Nicklas informerade om ett besök ang. reklamavtal, styrelsen godkände att Nicklas
fortsätter förhandla med yakobs



Berith ringer och bokar Norells för höstmötet



Pins är inköpta och ska säljas för 50: - lanseringen börjar på sista tisdagsfikat



Fortsatta problem med fikaansvariga på tisdagsfikat. Hanteras under vårens
avslutning genom att Håkan tillfrågar ett antal medlemmar om medverkan.



Styrelsen accepterade förslag från Nicklas att arrangera ett studiebesök i ett lämpligt
bergrum



Nicklas efterlyste en grillkväll och vill ha någon som kan ta tag i detta.



Nicklas har önskemål om ett Reportage i samband med bråvallafestivalen Styrelsen
godkände detta.



Nicklas presenterade en ev. logga som godkändes av styrelsen

8 § Nästa styrelsemöte


13 augusti

9 § Fikaansvarig
 Håkan

10 § Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Berith Karlsson

Håkan Fredriksson

