F 13 KAMRATFÖRENING
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004
Styrelsen har under året bestått av:
ordförande Bo Fransson
vice ordförande Torbjörn Karlbom
sekreterare Åke Renåker
kassör Agnetha Karlsson
ledamöter Åke Jönsson, Karl-Erik Karlsson och Stellan Olsson
suppleanter Bo Mellblom och Björn Sjöstedt
tidningsredaktion Björn Sjöstedt, Åke Jönsson och Ulric Ingå
revisorer Olov Knutsson och Margareta Schönbeck
suppleanter Elsie Gustafsson och Johan Andersson
Valberedning Bo Karlsson och Bo Mellblom
Antalet medlemmar har även detta år 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 17 som är vår nya traditionsbevarande myndighet, har ekonomiskt bidragit till verksamheten.
Medlemsavgiften ligger kvar på 50:-.
Jubileumsboken BRÅVALLAVINGAR finns att köpa för 50:-.

Verksamheten under året
Plattan framför By 97 har även detta år varit fylld med avvecklade förbands fordonsmateriel.
Det känns konstigt att se så mycket ”övertalig” materiel bara stå där till ingen nytta.
”Tisdagsfikat” har tillhandahållits av stugfogden Alvar Ringh med god hjälp av Elsie och
Göran. Kaffekannan med nybryggt kaffe och därtill nybakad ostfralla smakar alltid lika gott.
Den sociala samvaron står överst på programmet. Här finns det alltid plats för goda historier
och gamla minnen. 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. Björn Sjöstedt, Åke
Jönsson och Ulric Ingå har svarat för redaktionsskapet. Är Du intresserad av att medverka ?
Skriv en rad eller ring, vi är alltid intresserade av bidrag till tidningen.
Resor under året har som tidigare år skett med Bergstrand Buss AB. Föreningen har även
detta år genomfört två uppskattade och lyckade resor. På resan i april besökte vi Ostindienfararen Götheborg i Göteborg, Varbergs fästning och Ullared. Den andra resan gick Rügen
runt i september då vi åkte med ånglok, upplevde det medeltida skådespelet Störtebeker
Festspiele, Kap Arkona och mycket mera.
Årsmöte avhölls den 6 maj i Frivillighuset. Gästföreläsare vid mötet var Gunnar Unell med
rubriken ”spioner”. Efter mötet samlades vi för fika och sedvanligt prat i By 97.
På årsdagen av flottiljens nedläggning den 30 juni hade vi som vanligt öppet hus i våra
lokaler. Ett 50-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen. Vi samlades vid minnesstenen
framför gamla kanslihuset och lyssnade på Kalle Ljunge när han återupplivade minnet av
Bråvalla flygflottilj. Vi fortsatte sedan till föreningens lokaler där vi hade en trevlig samvaro
och tömde våra medhavda picknickkorgar. Det var en riktig varm och skön sommarkväll.

Kamratföreningsmöte med representanter för flygvapnets kamratföreningar avhölls på F 17
i september. Från vår förening deltog ordföranden och sekreteraren.
Septemberträff med föredrag om Döderhultaren hade vi med Allan Falk som medryckande
berättade om denne märklige mans liv och leverne och inte minst hans intresse för flyget.
Höstmöte ägde rum den 11 november denna gång förlagt till Hemgårdens centralt belägna
lokaler. Roland Printzsköld berättade om sitt innehållsrika och omväxlande tid i flygvapnet.
Mötet var välbesökt och vi hade en mycket talträngd trevlig och trivsam träff.
Fråga om framtida förbandstillhörighet i traditionsbevarande hänseende har diskuterats
under året. Vår uppfattning och önskemål om att få tillhöra F 17 är nu verklighet.
Ordförande och sekreterare från föreningarna (F 3, F 5, F 10, F 12, F 13 och F 17) för vilka
F 17 är traditionsbevarande myndighet, deltog i ett möte på F 17 i juni då kn Glenn Pettersson
redogjorde för F 17 åtaganden och möjligheter att bistå oss.
Vi har fortsatt vår samverkan med F 3 kamratförenings styrelse. En ärtmiddag på Malmen
med ett intressant föredrag om Catalinan inträffade i februari.
En egen Hemsida har vi fått under F 17. Där skriver vi om F 13 och Kamratföreningen.
Besöksadress är www.f17.mil.se klicka sedan vidare på Länkar.
Ett Emblem (klistermärke) för föreningen har tagits fram med hjälp av Nicklas Lennartsson.

Slutord
Föreningens 20:de verksamhetsår har härmed redovisats. Det är som alltid glädjande att se
nya ansikten i våra lokaler. Det tråkiga är när medlemmar försvinner ur kamratkretsen.
Ett kvarstående problem för vår förening är att få in medlemsavgifterna och att hålla
medlemsmatrikeln helt aktuell.
Det är så lätt att glömma bort att betala årsavgiften eller att meddela en adressändring.
Till myndigheten F 17 framför vi Stort Tack för all värdefull hjälp och stöd i vår verksamhet.
Sist men inte minst tackar vi alla våra medlemmar runt om i landet för det förtroende ni visat
styrelsen. Det är alltid glädjande att se många av er på våra sammankomster.
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