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Verksamhet under året
Aktiviteterna under 2015 har starkt fokuserats till arbetet med att skapa vår F 13-utställning.
Under året har arbeten påbörjats för att rusta upp H81 och By 97.
Hangaren har målats och golvet har slipats.
Byggnad 97 har målats utvändigt. En ordersal och en mäss har skapats. I ordersalen har
ljuddämpande plattor satts upp i taket.
Fram till slutet av november hade 1440 ideella arbetstimmar utförts av våra medlemmar.
F13 Kamratförening har under året haft elva protokollförda styrelsemöten.
”Tisdagsfikat” har som vanligt fortgått under året och vi har träffats 38 gånger med god
uppslutning. 40 till 45 personer brukar delta Irene och Sune Axelsson förser oss med gott bröd,
goda kakor och gott kaffe.
Förutom ”ljugarbänk” i fikarummet så finns det gott om fotoalbum och medlemstidningar från
andra förbands kamratföreningar att läsa och studera.
Torsdagen den 7 maj genomfördes ett studiebesök på strutsfarmen på Vikbolandet
Lördagen den 17 oktober genomfördes en jubileumsfest med invigning av vår hangar med fpl
37366 och middag på Sörby Herrgård. Mer än 100 medlemmar deltog i den här högtidligheten.
Tisdagsfikat avslutades för året 8 dec då Irene och Sune Axelsson bjöd på julmacka.
Under året har vi hyrt ut delar av by 97 till bl.a. Heléns bilskola, Sveriges Motorcyklister och till
ett par privata arrangemang.
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