Protokoll fört vid F13 Kamratförenings årsmöte torsdagen
den 10 maj 2012.
Lokal: Restaurang Eklunden.
§ 1.

Ordförande Carsten Aronsson öppnade årsmötet och hälsade mötesdeltagarna
välkomna. De under året bortgångna medlemmarna hedrades med en tyst minut.

§ 2.

Dagordningen fastställdes.

§ 3.

Carsten Aronsson valdes till ordförande för årsmötet.

§ 4.

Åke Frisk valdes till sekreterare för årsmötet.

§ 5.

Stig Elmberg och Stellan Olsson valdes till justeringsmän tillika rösträknare under
årsmötet.

§ 6.

Mötet fastställde att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§ 7.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 fanns tidigare redovisad i
föreningstidningen och på frågan om det fanns några frågetecken på densamma blev
svaret nej varför ordförande kunde lägga den till handlingarna.

§ 8.

Agnetha Karlsson redogjorde för kamratföreningens ekonomi.

§ 9.

Revisionsberättelsen föredrogs av Johan Andersson som inte hade något att erinra.

§ 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011.
§ 11. Styrelsen har ej hänskjutit något ärende till årsmötet.
§ 12. Carsten Aronsson omvaldes till ordförande för ett år.
§ 13. Som styrelseledamöter omvaldes Agnetha Karlsson, Åke Frisk och Lars-Erik Karlsson
på 2 år, Bernt Sundqvist på 1 år, som suppleanter omvaldes Bo Fransson på 1 år, ny
suppleant på 1 år Håkan Fredriksson.
§ 14. Som revisor omvaldes Johan Andersson för 1 år.
Som revisorsuppleanter omvaldes Elsie Gustavsson och Jan Johansson för 1 år.
§ 15. Till valberedning valdes Bo Karlsson och Lars Åberg.
§ 16. Årsmötet beslutade att årsavgiften är oförändrad 100 kronor. Det är frivilligt att betala
mer.
§ 17. Motion inkommen från Åke Jönsson som vill att vi använder högtalaranläggningen vid
våra större möten. Motionen bifalles med rekommendationen att högtalaranläggningen
används vid behov dvs. den som anser sig inte behöva anläggningen slipper.

§ 18. Carsten Aronsson redogjorde för turerna kring den traditionsbevarande myndigheten
som i dag är något oklar.
Information om den kommande flygdagen den 2 juni på Malmslätt där
Kamratföreningen är inbjuden på VIP-dagen.
Påminnelse om minnesdagen den 30 juni kl 1400 där det även kommer att bjudas på
underhållning.
Sista tisdagsfikat blir den 12 juni för att återupptas den 21 augusti.
Vid årsskiftet hade vi 80 st medlemmar som inte betalat in årsavgiften. Dom fick ett
personligt brev där frågan var om de fortfarande ville vara medlemmar. I dag saknas
30 st.
Den nya medlemmen Niklas Lennartsson bjuder in alla till sin facebooksgrupp som
handlar om Bråvalla flygflottilj.
Bo Fransson önskade att Hans Gustavsson och Bernt Sundqvist fortsatte att arrangera
studiebesök och resor.
Carsten Aronsson informerade om fältflygarmötet på F5. Av ca 1800 utbildade
fältflygare var ca 1400 i livet av dessa var ca 550 med på träffen, den äldsta var 90 år
och den yngsta 50 år. Utbildningen startade 1946 och avslutades 1981
Ordförande tackade sina styrelsemedlemmar för utfört arbete och försvarsmakten för
det ekonomiska bidraget.
§ 19

Ordförande avslutade årsmötet.

Efter årsmötet höll Ulf Svensson ett mycket intressant föredrag om tillkomsten av
Kolmårdens djurpark.
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