F 13 KAMRATFÖRENING
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2002
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 530 st. Det har varit ett 10-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 nu att köpa för 50:-.

Verksamheten under året
Plattan framför By 97 har även detta år varit fylld med avvecklade förbands fordonsmateriel.
Merparten avsedd för uppbyggnad av de Baltiska staternas försvarsmakter.
”Tisdagsgruppen” under ledning av Alvar Ringh har under året fyllt kaffekannan med
nybryggt kaffe och serverat nybakat bröd och ostfralla på tisdagsförmiddagarna. Kaffe och
social samvaro har stått på programmet. Det finns alltid plats för goda uppslag och nya idéer
för tisdagsträffarna eller någon annan tidpunkt. Titta gärna ut, ta en fika och ta del av de
publikationer/tidskrifter eller medlemsblad som vi får från andra kamratföreningar m fl.
BRÅVALLABLADET har utkommit med två nummer under året. Till ny redaktion, efter
L H Svensson, har vi engagerat Björn Sjöstedt och Åke Jönsson. Styrelsen efterlyser nu en
tredje medarbetare till tidningen. Är Du intresserad så hör av Dig.
Resor under året har som tidigare år skett med Bergstrand Buss AB. Stjärneborg besöktes
den 16 maj . Där fick vi en fascinerande historia om Malte Liewen Stjerngranat och platsen
för hans liv berättad för oss. Till Peenemünde, en rakethistorisk plats från andra världskriget,
gick resan den 2-4 juni. Werner von Braun var verksam här. Bertil Andersson (ANO) och
Hans Wärn, tidigare försvarsattaché i Tyskland, bidrog här med sina kunskaper till ett
intressant och givande besök. Vi fyllde en Bergstrandare och åkte till Globen den 6 september
och avnjöt Swedish Army Tattoo. Tyvärr har några resor måst ställas in p g a för få
deltagare.
Årsmöte avhölls den 2 maj i Frivillighuset. Drygt 90 medlemmar mötte upp och lyssnade på
Stellan ”Skräcken” Olsson och hans bravader i flygvapnet. Efter mötet träffades vi för fika
och sedvanligt prat i By 97.

På årsdagen av flottiljens nedläggning den 30 juni hade vi öppet hus i våra lokaler. Ett 20-tal
medlemmar hade hörsammat dagen. Efter flagghissning och några korta minnesord av Bo
Fransson hade vi en trevlig samvaro där vi tömde våra medhavda picknickkorgar.
Höstmöte ägde rum den 13 november. Vi var ett 80-tal medlemmar som hade samlats i
Frivillighuset för att lyssna på Gilbert Casselsjö och Stellan Olsson och deras upplevelser
från F 22 deltagande i Kongokrisen. Efteråt samlades vi som vanligt i våra föreningslokaler
för eftersnack m m.
.
Alvar Ringh och Åke Renåker besökte C F 16 halvårsorientering den 25 januari.
I museeföreståndarkonferens och kamratföreningsträff i Uppsala den 9 – 11 oktober deltog
ordförande, sekreterare och kassör.
Vi har haft en träff med F 3 kamratförenings styrelse för att undersöka möjligheterna till
viss samverkan i kamratföreningssammanhang.
Två ärtmiddagar har anordnats under året med god uppslutning.
Stafsjö bruksmuseum har fått överta förvaring och underhåll av två Stafsjökanoner.
Göte Pudas har återbördat efterlyst tavla med namn på F 13 flottiljchefer genom åren.

Slutord
Föreningens 18:de verksamhetsår har härmed redovisats. Det är alltid lika glädjande att se nya
ansikten i våra lokaler samtidigt som det är tråkigt när gamla medlemmar går ur tiden.
Ett litet men dock problem för föreningen är att hålla medlemsmatrikeln aktuell. Det är så lätt
att glömma bort att meddela adressändring eller annan förändring.
Till myndigheterna F 16 och F 17 framför vi vårt tack för all värdefull hjälp och stöd i vår
verksamhet.
Sist men inte minst ett stort tack till våra medlemmar runt om i riket för det förtroende ni
visat styrelsen. Det är alltid glädjande att se många av er på våra möten.
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