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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 9 st. protokollförda styrelsemöten och ett extramöte.
”Tisdagsfikat” har som vanligt fortgått under året och vi har träffats 38 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 medlemstidningar från andra förbands
kamratföreningar att läsa och studera.
Heléns bilskola hyr viss del av vår lokal. Det ger oss en inkomst på 6 000 kr
20 mars genomfördes ett studiebesök på Hults Bruk där vi fick se deras produktion av bl. a. yxor.
Efter besöket blev det lunch på Fredgagårdens restaurang.
Carsten Aronsson och Håkan Fredriksson deltog i Kamratföreningarnas ordförandekonferens på
F16 den 4-5 april. Försvarsmaktens uteblivna svar på Björn Anderssons utredning blev det stora
samtalsämnet. Utredningen lämnar förslag på hur ”moderförbanden” skall stödja föreningarna.
Mötet ställde sig enhälligt bakom krav på ställningstagande från Försvarsmakten. Vid
verksamhetsårets slut saknades fortfarande beslut. Konsekvensen är att vi ännu inte har något
avtal med Helikopterflottiljen.
Minnesdagen den 30 juni genomfördes som vanligt med god anslutning av medlemmar. Det som
inte var lika roligt var att se var hur området såg ut efter Bråvallafestivalen, kvarlämnade tält
annan bråte och alla tomburkar.

Efter Bråvallafestivalen blev vi av med de två kanonerna som fanns utanför entrén till vår lokal.
Händelsen är polisanmäld.
Städdag runt om och i Kamratföreningens lokal genomfördes onsdagen den 11 sept. God
anslutning.
Torsdagskvällen den 24 oktober anordnade Håkan och Lars-Erik en ärtsoppekväll, vilket var
uppskattat.
Den 7 nov genomfördes höstmötet på Restaurang Eklunden där föredragshållarna Håkan
Fredriksson och Carsten Aronsson berättade om sin tid på Bråvalla.
Lördagen den 23 nov anordnade Bråvalla Facebooksgrupp en trivselfest med mat och lite olika
aktiviteter, uppskattat.
Efter en del strul med helikopterflottiljen blev det klart att de trycker vår tidning.
Håkan Fredriksson har haft flera kontakter med Armémuseum. Syftet har varit att återföra
flottiljens fana till Bråvalla. Strax innan jul fick vi klartecken, förutsatt att vi förvarar fanan på
rätt sätt.
Vid två tillfällen i mitten av oktober fick vi lära oss Hjärt/lungräddning. Vår medlem Per Öster
instruerade professionellt om hur man agerar när en medmänniska behöver hjälp.
Under hösten har styrelsen arbetat med att återföra flygplan till Bråvalla. Inledningsvis har vi
fokuserat på en JA-37 som finns på SAAB-fältet. Den här ambitionen visade sig vara förenad
med en mängd byråkratiska svårigheter. Det gäller såväl samarbetet med Försvarsmakten och
Flygvapenmuseet som Norrköpings kommun. Resultatet av våra ansträngningar är ännu inte
möjliga att förutse.
Framgången har varit större när det gäller att disponera lokaler på Bråvalla för den 35-simulator
som två av våra medlemmar äger. Även om projektet ännu inte är i hamn så är prognosen god.
I december startade en projektgrupp arbetet med vår utställning i stadsmuseet som ska arrangeras
under sommaren.

Tisdagsfikat avslutades för året 10 dec då Sune bjöd på julmacka.
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