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

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

2 § Dagordningen fastställdes.

3 § Föregående protokoll godkändes

4 § Rapporter/skrivelser


Johan och Lasse rapporterade om flygdagarna på malmen. Mycket bra bemötande
och många nya medlemmar.



Agnetha har varit i kontakt med länsförsäkringar ang. by 97. Dom kommer till Bråvalla
11/10 för att se över hur försäkringen täcker de föremål som ingår i vår utställning.



Håkan pratade om minnesceremonin. Allt fungerade bra, lunchen var god men dålig
anslutning av medlemmarna.



Styrelsen beslutade att Håkan kontaktar Andreas Giselgren ang. medverkan i
kommunikationsprojektet.



Styrelsen diskuterade hur och när utställningsprojektet skall avslutas. Beslutades att
till årsmötet lägga fram förslag om att projektet övergår till någon form av
”driftföretag”. Förändringen bör genomföras under våren. Ansvariga för driftföretaget
utses av årsmötet.

5 § Ekonomi
 Agnetha rapporterade om ekonomiskt utfall i förhållande till budgeten
 Fr.o.m. 1 januari avser vi sluta använda plusgiro. Alla transaktioner sker via bankgiro
 Agnetha kontaktar plusgirot för att fråga om övergången

6 § Hemsidan


Hemsidan uppdaterad, kommer att kompletteras med bilder från flygdagarna på
malmen

7 § Övriga frågor


Höstmöte den 20 oktober på restaurang Norells. Håkan undersöker förslag på
gästföreläsare.



Årsmötet blir den 2 mars på restaurang Norells



Bråvallabladet: information om årsmötet, första sidan bild från kransnedläggningen.
Tidningen bör lämnas till Tryckning senast mitten av november. Beslut att tidningen
ska vara 12 sidor och att matrikeln ska lämnas ut i samband med tidningen



Styrelsen framför ett tack till Nicklas, Henrik, Lasse och Johan för bra jobb i samband
med flygdagarna på Malmen



Kvällsfika den 17 november kl 1800 med öppet hus. Styrelsen arrangerar

8 § Nästa styrelsemöte


12 oktober kl 1800

9 § Fikaansvarig
 Agnetha

10 § Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Berith Karlsson

Håkan Fredriksson

