F 13 KAMRATFÖRENING
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005
Styrelsen har under året bestått av:
ordförande Bo Fransson
vice ordförande Stellan Olsson
sekreterare Åke Renåker
kassör Agnetha Karlsson
ledamöter Åke Jönsson, Karl-Erik Karlsson och Hans Gustafsson
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 var vid årsskiftet 540 st. Det har tillkommit flera nya medlemmar.
Några av våra kamrater har gått ur tiden under året.
Föreningens ekonomi framgår av särskild redogörelse.
F 17 som är vår traditionsbevarande myndighet, har ekonomiskt bidragit till verksamheten.
Medlemsavgiften ligger kvar på 50:-.
Jubileumsboken BRÅVALLAVINGAR finns att köpa för 50:- + eventuell portokostnad.
Föreningens dekal finns att köpa för 15:- + eventuell portokostnad

Verksamheten under året
Plattan framför By 97 har detta år varit fylld med huvudsakligen personbilar från avvecklade
förband. Det ser ut som en större firma för begagnade bilar.
”Tisdagsfikat” med god uppslutning har serverats 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 som vanligt överst på programmet. Här finns det
plats för goda historier och gamla minnen. Kom ut, ta en fika och ta del av de publikationer
och 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. Redaktionen efterlyser även i år
minnen från medlemmarna. Skriv en rad eller ring, många bäckar små … gör en tidning.
Resor under året har skett med Berndts Buss AB. Föreningen har genomfört två uppskattade
och lyckade resor. På resan i maj besökte vi Robotmuseet i Arboga och friluftsmuseet Julita
gård. Den andra resan gick till Skagen i augusti där vi beskådade ljuset och Grenen, upplevde
blomsterprakten på Jesperhus och mycket mera.
Årsmöte och föreningens 20-årsjubileum med middag avhölls den 23 april på gamla
Underbefälsmässen. Ingas catering serverade maten och Ronny Sjödin svarade för musiken
under kvällen”. Lars-Håkan Svensson berättade historien om föreningens tillkomst
På årsdagen av flottiljens nedläggning den 30 juni hade vi som vanligt öppet hus i våra
lokaler. Drygt 50-talet medlemmar hade hörsammat kallelsen. Vi hade en trevlig samvaro
där vi tömde våra medhavda picknickkorgar. Det var en riktig varm och skön sommarkväll.

Kamratföreningsmöte med representanter för de kamratföreningar för vilka F 17 är
traditionsbevarande myndighet avhölls på Malmen den 11 – 12 maj med F 3 och F 13
kamratföreningar som värdar.
Från vår förening deltog styrelsen.
Septemberträff med Lennart Nord som berättade om sitt liv från fältflygare till provflygare.
Höstmöte ägde rum den 10 november i Hemgårdens centralt belägna lokaler. Förre
meteorologen vid FV, Bertil Larsson berättade om två av sina resor till Nordpolen ombord på
isbrytaren Oden.
Mötet var välbesökt och vi hade en mycket givande och trevlig kväll.
Vi har fortsatt vår samverkan med F 3 kamratförenings styrelse.
Två ärtmiddagar har intagits under året, en på vårkanten och en på höstkanten.
Vi har vår Hemsida i egen regi nu. Där skriver vi om F 13 och Kamratföreningen.
Besöksadress är f13.kamratforening.se

Slutord
Föreningens 21:a verksamhetsår har härmed redovisats. Det är som alltid glädjande att se
gamla och nya ansikten vid besök i våra lokaler.
Ett alltid lika aktuellt 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 Chefen för F 17 och medhjälpare kn Glenn Pettersson 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.
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