F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsemöte 23 november
Närvarande: Håkan Fredriksson, Lars-Erik Karlsson, Berith Karlsson, Agnetha Karlsson, Lars Åberg,
Nicklas Lennartsson, Anders Johansson
Frånvarande: Henrik Lindkvist, Johan Åberg Asterbäck.

1 § Ordförande öppnade mötet och Berith Karlsson valdes till mötets sekreterare.

2 § Dagordningen fastställdes.

3 § Föregående protokoll godkändes

4 § Rapporter/skrivelser



Lasse rapporterade om att Ted håller på med städning av hangaren och att målning
av rummen i by 97 har kommit igång.
Diskuterade tider för kvällsfika. Håkan gör en fördelningslista till dom som är berörda,
både för tisdagsfika och kvällsfika

5 § Ekonomi
 Agnetha meddelade att det nu är 504 medlemmar.
 Agnetha informerade om projektens ekonomi.
 Maria Johansson har varit behjälplig med bokföringsprogrammet och det går framåt.
 Håkan presenterade erbjudande från kommunen ang. hyra av lokaler i snickeriet.
Styrelsen beslutade att vi tecknar hyresavtal med kommunen för tre lokaler i
snickeribyggnaden. Den tidigare lackeringsverkstaden får vi på köpet. Kostnaden för
84 kvm blir 12 500: - per år
 Styrelsen beslutade att vi beställer en replik av föreningens fana från Korea.
Kostnaden kommer att bli cirka 300 USD. Tillkommer kostnad för fan-stång

6 § Hemsidan



Lasse informerade om att Andreas Giselgren ska modernisera hemsidan.
Tidningen har gått iväg för tryckning och packas den 29 november

7 § Övriga frågor





Invigningsceremoni för utställningen 25 februari. Det kommer att bli i ett liknande
upplägg som när vi firade KF 30 år, 2015. Andreas tillfrågas att arrangera festen?
Rullstolsramp kommer att installeras vid by 97. Kommunen bekostar detta
Första tisdagsfikat 17 januari.
Frågetecken hur vi ska bemöta dom som skänker tavlor och andra prylar. Bör vi
kanske skriva en blänkare på hemsidan vad vi kan ta emot? Styrelsen menade att vi
endast skall ta emot föremål som har en tydlig koppling till F 13-historien.






Andreas Giselgren har presenterat ett förslag till avgifter för besök i vår utställning.
Styrelsen beslutade att den här frågan skall diskuteras under nästa möte i projektets
styrgrupp.
Styrelsen måste komma fram till hur vi ska förhålla oss med simulatorn. Håkan fick
uppdraget att fortsätt förhandlingarna med Martin Andersson och Jens Mårdh.
Styrelsen uppmanades att fundera över åtgärder som bör göras innan utställningen
skall invigas 25 februari.
Städdagen den 10 december startar kl 1000

8 § Nästa styrelsemöte
10 januari kl 1700

9 § Fikaansvarig
Håkan Fredriksson

10 § Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Berith Karlsson

Håkan Fredriksson

