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Protokoll fört vid årsmöte med F 13 KAMRATFÖRENING torsdagen den 10 maj 2001
Lokal: Frivillighuset Bråvalla. Närvarande c:a 80 medlemmar

§1

Öppnades föreningens sextonde årsmöte kl 1800 av ordförande Bo Fransson som
hälsade mötesdeltagarna och kvällens föredragshållare, Per Pellebergs med hustru
Birgitta, varmt välkomna.
Hedrade vi våra under året bortgångna medlemmar med en tyst minut.

§2

Fastställdes dagordningen för årsmötet.

§ 3 Valdes Bo Fransson till ordförande för årsmötet.
§4

Valdes Åke Renåker till sekreterare för årsmötet.

§5

Utsågs Lars-Håkan Svensson och Ulrik Ingå till justeringsmän.

§6

Konstaterades att årsmötet blivit utlyst i laga ordning.

§7

Föredrogs och kommenterades verksamhetsberättelsen för år 2000 av sekreteraren.
Redovisade kassören föreningens ekonomiska ställning.

§8

Föredrog revisorn Olof Knutsson revisionsberättelsen vilken godkändes och kunde
läggas till handlingarna.

§9

Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna arbetsåret.

§ 10 Omvaldes Bo Fransson till ordförande för ett år.
§ 11 Till styrelseledamöter för två år omvaldes Claes Anell och Torbjörn Karlbom samt
nyvaldes Åke Jönsson.
Till suppleanter för ett år omvaldes Karl Erik Karlsson och Bo Mellblom.
§ 12 Till revisor för två år omvaldes Margaretha Schönbeck
Till revisorsuppleanter för ett år omvaldes Waileth Liljeqvist och Börje Åkesson.
§ 13 Valdes Lars-Håkan Svensson, Bertil Andersson och Rune Fontler till valberedning
med Lars-Håkan som sammankallande.
§ 14 Fastställdes årsavgiften till oförändrad 50 kronor.
§ 15 Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
§ 16 Orienterade ordföranden om föreningslokalens närmaste framtid. Turbulensen i och
kring de olika försvarsbesluten är oroväckande. För vår del är hyran betald för det
kommande året
Föreningen har öppet hus, på årsdagen av flottiljens nedläggning, den 30. juni kl 1400 i
by 97.
Av planerade sju flygdagar återstår i skrivande stund två stycken. Den 19/5 på Malmen
och den 25-26/8 på F 16 i Uppsala.
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En utställning med Döderhultarens figurer pågår på Flygvapenmuseet fram till den 31
augusti.
Sekreteraren meddelade att den planerade resan runt Finska viken måste ställas in
beroende på för få deltagare.
Sekreteraren efterlyste även förslag på önskade aktiviteter det kommande året.
Förslag framfördes om en resa till Karlsborgs fästning, flygdagen i Uppsala och
något icke historietyngt resmål. Styrelsen undersöker möjligheter till en resa.
Avtackades Sven Rydström och Algot Lindholm med blomster för sitt inramande
arbete i föreningens lokaler. Alvar Ringh fick en uppskattande blomma för sin fina
insats som stugvärd för föreningslokalerna.
§ 17 Avslutades årsmötet med ordförandens tack till den församlade menigheten för visat
intresse och överlämnade ordet till kvällens gästföreläsare, f d provflygaren vid SAAB,
Per Pellebergs.
Efter en del inledande strul med diabildsprojektorn kunde vi alla avnjuta en medryckande och
spännande berättelse om Per Pellebergs elva månader långa provflygareutbildning på
U S Navy test pilot school i Amerika.
Vår gamle flottiljchef Carl Norberg presenterade kort världens äldsta seglande vikingaskepp,
90 år gammalt och ägt av Täby kommun. Carl kallas numera Carl Bråvalla och är hövding på
skeppet.
Det var en underbar och varm vårkväll när vi efter mötet samlades i våra lokaler i by 97 för att
återse gamla arbetskollegor, återuppliva gamla minnen, inta kaffe med dopp och bara må bra.
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