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Verksamhet under året
Aktiviteterna under 2016 har starkt fokuserats till arbetet med att skapa vår F 13-utställning.
Under året har arbeten fortskridit för att rusta upp H81 och By 97.
I Hangaren har bås för olika arbetsområden byggts upp och ljusskenor satts upp i taket som
belyser varje bås
I Byggnad 97 börjar smårummen ta form med fördjupning om stril och bas, i ordersalen med en
fördjupningsdel av flyg. Korridoren har försetts med skivor där foton har satts upp och i taket
finns spotlight som belyser varje skiva.
Fram till slutet av november hade ca 4400 ideella arbetstimmar utförts av våra medlemmar.
F13 Kamratförening har under året haft tio protokollförda styrelsemöten inkl ett extramöte
”Tisdagsfikat” har som vanligt fortgått under året och vi har träffats 38 gånger med god
uppslutning. 45 till 50 personer brukar delta.
Det finns gott om fotoalbum och medlemstidningar från andra förbands kamratföreningar att läsa
och studera.
Den 15 och 23 januari genomfördes utbildning i Hjärt/lungräddning. Båda datumen var
välbesökta och uppskattade. Instruktör var vår medlem Per Öster.
Den 3 mars genomfördes årsmöte på Norells restaurant. Ett 100-tal medlemmar deltog
Fredagen den 1 april genomfördes en mässkväll där ett 40-tal medlemmar deltog
Onsdagen den 27 april genomfördes ett besök på marmorbruksmuseet med lunch på Ettans kök
Ca 20 medlemmar deltog

Lördagen den 13 augusti genomfördes en städdag i by 97. Ca 15 medlemmar deltog.
Lördag-Söndag 27-28 augusti deltog F13 kamratförening med en monter på flygdagen på
Malmen.
Måndagen den 29 augusti kom CVF på besök bl.a. för att lägga en krans vid minnesstenen och
lunch på Sörby herrgård.
Torsdagen den 20 oktober genomfördes höstmöte på Norells restaurant. Ca 100 medlemmar
deltog.
Den 24 november genomfördes ett studiebesök på Björke väveri och Rejmyre smedja. Lunch på
Rejmyre värdshus. Ca 20 medlemmar deltog.
Den 17 november var det kvällsfika med kaffe, korv med bröd. Ca 50 medlemmar deltog.
Den 29 december höll grabbarna i simulatorn öppet hus som var välbesökt.
Tisdagsfikat avslutades för året 6 dec då styrelsen serverade julmacka.
Under året har vi hyrt ut delar av by 97 till Säkerhetstjänsten under Bråvallafestivalen samt till ett
par privata arrangemang.
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