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Verksamhet under året
F13 Kamratförening har under året haft nio protokollförda styrelsemöten.
”Tisdagsfikat” har som vanligt fortgått under året och vi har träffats 37 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 förser 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.
Tisdagen den 20 maj genomfördes en resa med Boxholm II
Minnesdagen genomfördes den 30 juni, stor uppslutning av både medlemmar, press och
allmänheten.
Lördagen den 23 augusti genomfördes en grillfest.
Under ca sex veckor i sept-okt genomfördes utställningen ”Norrköping minns” på Norrköpings
stadsmuseum. Utställningen har varit mycket välbesökt ca 11500 personer har varit och tittat på
våra bilder, föremål och filmer.
Tisdagsfikat avslutades för året 9 dec då Sune bjöd på julmacka.
Förhandlingarna med kommunen om en hangarplats för vår Jaktvigg (37366) har pågått hela året.
Föreningens ambitioner om att skapa en permanent F13 utställning har gillats av både
kommunens tjänstemän och politiker.

I början av december lyckades vi slutföra förhandlingarna med kommunen. Numera har vi ett
långsiktigt nyttjanderättsavtal för hangar 81. I utbyte mot ett ekonomiskt fördelaktigt avtal har
föreningen åtagit sig att bygga upp en permanent F 13-utställning. Där skall vi ta emot besök från
olika intressegrupperingar.
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