F13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 25 mars 2014den 25
Närvarande : Håkan Fredriksson, Agnetha Karlsson, Lars Åberg, Lars-Erik Karlsson, Carsten Aronsson, Bo
Fransson Adjungerad från Facebook-gruppen: johan Åberg
Frånvarande: Jan Ebringer, Åke Frisk, Bernt Sundqvist
I frånvaro av Jan Ebringer och Åke Frisk, gick suppleanterna Carsten Aronsson och Bo Fransson in som ledamöter

1§

Ordförande öppnade mötet.

2§

Dagordningen fastställdes.

3§

Föregående protokoll godkändes.

4§

Rapporter / Skrivelser

Lars-Erik rapporterade att scanning av bilder fortgår. Beroende på projektets omfattning
beslutade styrelsen att flytta fram tidpunkten till hösten 2014.
Lars Åb informerade om att arbetet med utställningen på museet fortgår enligt plan.
Håkan rapporterade att flottiljens fana snart kommer att återföras till Bråvalla. (i skrivande stund
kom besked om att den kan hämtas 16/4.)
Håkan Fe redovisade de senaste kontakterna med Norrköpings kommun, 24/3
För tillfället kommer vi inte vidare när det gäller hangarutrymme på Bråvalla. Håkan Fredriksson,
Lars Åberg och Nicklas Lennartsson fick mandat att gå vidare och bland annat värdera
framgångsmöjligheterna genom kontakter högre upp i kommunledningen. Eventuellt också
bjuda in politiker för dialoger.
Hyreskostnaden för en simulatorlokal kommer att bli "symbolisk". Kommunen har för avsikt att
upprätta ett avtal direkt med Jens och Martin. Inflyttning till lokalen kommer inte att ske förrän
nuvarande hyresgäst lämnar den under försommaren
Kommunen gav ett nytt löfte om att vägvisningsskyltar till föreningen skall sättas upp så snart
som möjligt.
Åke Renåker informerade om Minnesdagen 30/6. Ett program är framtaget, inbjudna gäster har
accepterat medverkan. En artikel införs i vår tidning.
Styrelsen beslutade att antalet sidor i Bråvallabladet skall utökas så att jubileumsfirandet ges ett
rejält utrymme.
5§ Ekonomi
Agnetha K informerade om att hyreskontraktet för by 97 numera är helt färdigt. Föreningen
betalar 3 750:- månad

Inbetalning av medlemsavgifter för 2014 saknas fortfarande från 39 medlemmar. Styrelsen
beslutade att avvakta eventuella inbetalningar under kommande månadsskifte. Därefter tar vi
kontakt med aktuella personer för att klara ut intresse för fortsatt medlemskap
Efter förslag från kassören beslutade styrelsen att inte upprätta budget(inkomststat/utgiftstat)
för 2015. Under årsmötet presenteras i stället förväntade intäkter/utgifter för återstående del av
2014.
Kassören fick i uppdrag att skicka in en förnyad ansökan om skattebefrielse för femårsperioden
2015-2020. Den skall skickas in till Skatteverket under hösten.
.
Höjning av medlemsavgift diskuterades. Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet oförändrade
medlemsavgifter för 2015.
6§ Hemsidan
Inget att rapportera
7§ Övriga frågor
Styrelsen diskuterade tidpunkt för genomförande av föreningens årsmöte. Nuvarande rutiner
innebär att Verksamhetsåret inte sammanfaller med den ekonomiska redovisningen.
Förhållandet skapar svårigheter att upprätta budget som grundas på verksamhetsplaneringen.
Styrelsen beslutade att årsmöten fortsättningsvis skall hållas tidigare på året, preliminärt i slutet
av februari.
8 § Nästa styrelsemöte 22/4 kl.17.45
9 § Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

Lars Åberg

Håkan Fredriksson

