F 13 KAMRATFÖRENING
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2001
Styrelsen har under året bestått av:
ordförande Bo Fransson
vice ordförande Torbjörn Karlbom
sekreterare Åke Renåker
kassör Agnetha Karlsson
ledamöter Claes Anell, Åke Jönsson och Alvar Ringh
adjungerad ledamot tillika tidningsredaktör Lars-Håkan Svensson
suppleanter Karl-Erik Karlsson och Bo Mellblom
revisorer Olov Knutsson och Margareta Schönbeck
suppleanter Waileth Liljeqvist och Börje Åkesson
Valberedning L H Svensson med Bertil Andersson och Rune Fontler som medhjälpare
Antalet medlemmar har under året varit runt 525 st. Det har varit ett 15-tal avgångar och lika
många nytillkomna medlemmar. Några av våra kamrater har gått ur tiden under året.
Föreningens ekonomi framgår av särskild redogörelse.
F 16, som är vår traditionsbevarande myndighet, har ekonomiskt bidragit till verksamheten.
Medlemsavgiften ligger kvar på 50:-.
Jubileumsboken BRÅVALLAVINGAR finns att köpa för 75:-.
Föreningen har fått ny postadress: Lansengatan box 24, 602 09 Norrköping

Verksamheten under året
”Tisdagsgruppens” eldsjälar har fyllt kaffekannan med nybryggt kaffe och serverat nybakat
bröd och ostfralla på tisdagsförmiddagarna. Förutom kaffe och social samvaro har ett antal
filmer visats och smärre projekt genomförts. Det finns plats för flera krafter och idéer.
Titta gärna ut en tisdagsförmiddag, ta en fika och överträffa gamla kamraters skrönor.
Ytterliggare skäl till ett besök är att ta del av de publikationer/tidskrifter eller medlemsblad
som vi får från andra kamratföreningar m fl.
BRÅVALLABLADET har utkommit med två nummer under året. Styrelsen efterlyser en
eller flera nya förmågor som kan ta vid och föra Bladet vidare. För vi skall väl ha en tidning?
Alvar Ringh och Åke Renåker besökte F 11 Kamratförenings jubileumsträff den 14
oktober. Det var då 60 år sedan F 11 sattes upp.
Årets första resa gick till Armémuseum i Stockholm de 21 februari. Vi var ett 35-tal medlemmar som besökte det nyinvigda museet. Den andra resan företogs till flygdagen och
Flygvapnets 75-års jubileum på F 16 Uppsala. Ett mycket uppskattat besök med 50 deltagare.
Planerade resor runt Finska viken och S:t Petersburg ställdes in p g a för få deltagare.
En fråga inställer sig osökt. Är resorna för långa, fel resmål, fel tidpunkt eller för dyra?
Finns det intresse bland föreningens medlemmar för fortsatt reseverksamhet?
Årsmöte avhölls den 10 maj i Frivillighuset. Drygt 80-talet medlemmar mötte upp och avnjöt
vår årsmötesgäst Per Pellebergs eskapader som pilot och provflygare på SAAB. Efter mötet
träffades vi för sedvanligt prat och fika i By 97.
På årsdagen av flottiljens nedläggning, den 30 juni, hade vi öppet hus i våra lokaler. Ett 20tal medlemmar slöt upp i det vackra vädret. Efter flagghissning och några korta minnesord av
vår ordförande Bo Fransson hade vi en trevlig samvaro med prat och förtäring av medhavda
förnödenheter. Tyvärr så skymdes utsikten av ett otal antal uppställda fordon och annan
materiel som vi inte längre anses behöva i försvaret.

Föreningens lokaler lånades ut till Linköpings segelflygklubb, för sekretariat till DM i
segelflyg, i början av juli.
Höstmöte ägde rum den 7 november. Vi var ett 70-tal medlemmar som hade samlats i
Frivillighuset där vi lyssnade till P/A överste Hans Wärns minnen och intressanta föreläsning
om Tyskland. Efteråt samlades vi som vanligt i våra föreningslokaler för eftersnack m m.
Ärtmiddag har vi arrangerat två gånger under hösten. Den första med god uppslutning, till den
andra kom endast 13 gäster. Finns det fortsatt intresse för denna typ av sammankomst?

Slutord
Föreningens 17:de verksamhetsår har härmed redovisats. Det är glädjande att se flera nya
ansikten i våra lokaler samtidigt så är det tråkigt när gamla medlemmar går ur tiden.
I styrelsen funderar vi mycket på hur vi skall gå vidare med resor och andra aktiviteter. Ett
dilemma för styrelsen är att medlemmarna är spridda över halva Sverige. Avstånden medför
kommunikationsproblem av olika slag.
Till myndigheterna F 16 och F 17 framför vi vårt tack för all värdefull hjälp och stöd i vår
verksamhet. Ett varmt tack riktas till Bastroppen på Bråvalla för stort tillmötesgående i vår
dagliga gärning.
Sist men inte minst ett stort tack till våra medlemmar runt om i riket för det förtroende ni visat
styrelsen. Det är alltid uppiggande att se så många av er på våra möten. Det finns plats för fler
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