F13 KAMRATFÖRENING
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2006
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande: Bo Fransson
Vice ordförande: Hans Gustafsson
Sekreterare: Stellan Olsson
Kassör: Agnetha Karlsson
Ledamöter: Karl-Erik Karlsson, Åke Jönsson och Christer Lindehoff
Suppleanter: Björn Sjöstedt och Bo Mellblom
Tidningsredaktion: Björn Sjöstedt, Åke Jönsson och Ulric Ingå
Revisorer: Margareta Schönbeck och Johan Andersson
Suppleanter: Elsie Gustafsson och Bengt Lundin
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.
F17, 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 klisterdekal finns att köpa för 15:- + eventuell portokostnad.

Verksamhet under året
Plattan framför By 97 är fortfarande belamrad med diverse fordon i varierande skick. Vi
kanske ska vara glada att försvaret fortfarande i alla fall använder fältet.
Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden och ett samverkansmöte med företrädare
för F3 Kamratförening. Bo Fransson och Stellan Olsson har deltagit i ett
Kamratföreningsmöte som F17 avhöll i en nedlagd strilanläggning utanför Kivik. ( Det
sammanföll ej med den ”berömda” marknaden därstädes!)
Bo Fransson och Christer Lindehoff har deltaget i en träff vid FVMuseum i Malmslätt för
inventering av museeverksamhet i landet.
F3 Kamratförening firade 25år med jubileumsfest den 6 maj. Ordf Bo Fransson och Karl
Ljunge representerade oss och överlämnade ett ex av Bråvallavingar som present.
”Tisdagsfikat” har under 35 gånger ägt rum med god uppslutning. Samvaro med goda frallor
och gott kaffe (stundom varierat med semlor och lussekatter) har fägnats av stugfogden Alvar
Ring och hans medhjälpare Elsie och Göran. Förutom ”jugarbänk” finns det gott om
fotoalbum och tidningar från förr och nu att studera.
BRÅVALLABLADET har utkommet med två nummer under året. Björn Sjöstedt, Åke
Jönsson och Ulric Ingå har skött redaktionsskapet med den äran. Medlemmars bidrag
efterlyses. Var inte blyga! Redaktionen fixar så att det ser snyggt ut.

En resa har under året företagits med buss till FV 80-års jubileum vid F7 den 18 juni. Vi var
inbjudna av FVsom VIPs tillsammans med de andra Kamratföreningarna och anvisades till
ett eget område under flygdagen. Mycket lyckat FV !
Årsmötet avhölls i ”Frivillighuset” den 4 maj. Efter förhandlingarna kåserade ordf Bo
Fransson om sitt innehållsrika liv före- i – och efter FV. Mycket uppskattat.
Årsdagen av F13 nedläggning , den 30 juni, högtidlighöll vi, som vanligt, med ”medtagen”
skaffning utanför By 97. Vädret var varmt och skönt varför vi också fick beskåda en
flyguppvisning , väl utförd av radiostyrda modellflygplan. Tack Moll och kompani!
Septembermöte avhölls den 14 i Frivillighuset där jordenruntseglaren Göran Karlsson
berättade om hur han och hans hustru medelst segelbåt färdades jorden runt på 10 år.
Fascinerande och lärorikt.
Höstmöte ägde rum den 9 november å Hemgården i Norrköping. Norrköpingsprofilen
Magnus Hööjer berättade om Norrköping förr och nu. Lärorikt och intressant.
Stadsvandring Vi företog en stadsvandring den 18 oktober med Hans Wärn som guide.
Eniga deltagare vill se en fortsättning. Lyckad tillställning alltså!
Ärtmiddag med tillbehör avåts den 30 november. Hans Gustafsson med fru och
”kökspersonalen” var värdar. Repris önskas!
Hemsidan har utvecklats och så sker fortlöpande på ett förtjänstfull sätt av vår webbmaster
Christer Lindehoff. Adressen är f13.kamratforening.se . Besök den !

Slutord
Föreningens 22:a verksamhetsår har härmed redovisats. Det är alltid roligt att se gamla och
”nya” ansikten vid besök i våra lokaler !
Fortfarande missar en del att betala in medlemsavgiften och därmed är det svårt att hålla
medlemsmatrikeln aktuell. Det är lätt att missa inbetalningskortet vilket vi försöker att ändra.
Adressändringar och avlidna på andra orter än Norrköping med omnejd är också svårt att få
orientering om.
Till Chefen F17 och handläggaren mj Benny Olander framför vi ett Stort Tack för all
värdefull hjälp och allt stöd vi har erhållit !
Sist men inte minst tackar vi alla medlemmar runt om i landet för det förtroende ni visat oss !
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