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Verksamhet under året
Vid årsskiftet var lokalfrågan fortfarande ännu inte löst men vi disponerar lokalen tills vi får ett
hyreskontrakt.
F13 Kamratförening har under året haft 10 st protokollförda styrelsemöten.
”Tisdagsfikat” har som vanligt fortgått under året och vi har träffats 39 gånger med god
uppslutning, vi brukar vara ca 30 till 40 st så sorlet i fikarummet är rätt så högt, det finns plats för
fler. Stugfogden Sune Axelsson brukar förse oss med gott bröd, goda kakor och gott kaffe.
Förutom ”ljugarbänk” finns det gott om fotoalbum och tidningar från förr och nu (även från
andra förband) att läsa och studera.
Kamratföreningens medlemmar har bedrivit datautbildning vid 5 tillfällen i våran lokal.
Den 16 feb. möte med F17 angående vilka som är våran traditionsbevarande myndighet, det blev
ingen klarhet, förmodligen blir det helikopterflottiljen på Malmslätt.
Den sedvanliga båtresan till Åland i mars blev inställd pga för få deltagande.

Den 8 mars hade vi samverkansmöte med F3 Kamratförening i Flygets hus i Malmslätt, även
helikopterflottiljen deltog och redogjorde för sin syn på hur dom vill hantera
Kamratföreningarna.
Årsmötet avhölls den 10 maj på Restaurang Eklunden. Efter årsmötet och fikat fick deltagarna
lyssna på Ulf Svensson där han bl. a. berättade om tillkomsten av Kolmårdens djurpark.
Kamratföreningen fick en inbjudan till SAAB:s firande av sin 75-årsdag med flygdag på Malmen
2 och 3 juni.
Den 30:e juni hade vi den traditionella minnesdagen av flottiljens nedläggning med öppet hus vid
By 97. Underhållningen stod Sega Gubbar för.
21 aug återupptog vi tisdagsfikat.
Öppet hus för allmänheten 15 sep. ca 100 personer sökte sig till våran klubblokal där vi
informerade om våran verksamhet.
Kamratföreningens höstmöte den 8 november avhölls på restaurang Eklunden där Göran
Svensson berättade om sitt deltagande i världens största passagerarflygplan, Airbus 380.
Den 14 nov. genomfördes ett uppskattat studiebesök på Arkö där deltagarna fick en inblick i
deras verksamhet.
Tisdagsfikat avslutades för året 11 dec då Sune bjöd på julmacka.
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