Protokoll fört vid årsmöte med F 13 KAMRATFÖRENING torsdagen den 4 maj 2006
Lokal: Frivillighuset Bråvalla. Närvarande 60-talet medlemmar
§1

Öppnades årsmötet kl. 1800 av ordförande Bo Fransson som hälsade mötesdeltagarna
varmt och hjärtligt välkomna till årsmötet.
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

Valdes Bo Karlsson och Lars-Håkan Svensson till justeringsmän.

§6

Konstaterades att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

§7

Föredrog och kommenterade sekreteraren verksamhetsberättelsen för år 2005.
Redovisade kassören föreningens ekonomiska ställning.
Båda lades till handlingarna.

§8

Föredrog Olov Knutsson revisionsberättelsen vilken godkändes och lades till handlingarna.
Kassören Agnetha Karlsson fick en eloge för väl utfört arbete med det ekonomiska.
Framförde Olov Knutsson tack till styrelsen och särskilt Bo Fransson, Agnetha Karlsson
och Åke Renåker för förtjänstfullt arbete för föreningen.

§ 9 Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för arbetsåret 2005.
§ 10 Togs beslut om förlängt förordnande för Agnetha Karlsson att hon, i egenskap av kassör,
får disponera innestående medel, göra insättningar och uttag på F 13 Kamratförenings
Plusgirokonto. Förordnandet gäller även för föreningens konto i Länsförsäkringars bank
Åke Renåker orienterade om FV 80-årsdag med flyguppvisning på F 7 Såtenäs den 18
juni. Föreningen avser att anordna en bussresa dit till en beräknad kostnad av 250:- p p.
Anmälan på tfn 011 – 609 94 före 30 maj.
Inbjöds till öppet hus i föreningslokalen på årsdagen den 30 juni kl. 1600. Medtag fikakorg.
§ 11 Omvaldes Bo Fransson till ordförande för ett år.
§ 12 Till styrelseledamöter för två år omvaldes Agnetha Karlsson och Stellan Olsson samt
nyvaldes Christer Lindehoff.
Till suppleanter för ett år omvaldes Bo Mellblom och Björn Sjöstedt.
§ 13. Till revisor för två år valdes Johan Andersson.
Till revisorsuppleanter för ett år omvaldes Elsie Gustafsson och nyvaldes Bengt Lundin.
§ 14 Till valberedning omvaldes Bo Mellblom och Bo Karlsson med Bo Karlsson som
sammankallande.
§ 15 Fastställdes årsavgiften för år 2007 till oförändrat 50 kronor.
§ 16 Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

§ 17 Avtackades sekreteraren Åke Renåker och revisorn Olov Knutsson med en vacker
blomstergrupp för många års insatser och arbete för föreningen.
§ 18 Avslutades årsmötet med ordförandens tack för deltagande i mötet.
Efter mötet underhöll Bo Fransson oss på ett medryckande och humoristiskt sätt om sin
tid på F 13 och i FN-tjänst.
Åke Jönsson tackade Bo med en bok och en blomma.
Agnetha Karlsson tackade Bo för ett trevligt föredrag och överlämnade en vacker
blomsteruppsättning från föreningen.
Lars-Håkan Svensson upphov sin röst och sade att detta var bästa föredraget hittills.
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