Protokoll fört vid årsmöte med F 13 KAMRATFÖRENING torsdagen den 6 maj 2004
Lokal: Frivillighuset Bråvalla. Närvarande c:a 80 medlemmar
§1

Öppnades årsmötet kl. 1700 av ordförande Bo Fransson som hälsade mötesdeltagarna
och kvällens gästföreläsare Gunnar Unell 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 Svenne Rydström till justeringsmän.

§6

Konstaterades att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

§7

Föredrog och kommenterade ordföranden verksamhetsberättelsen för år 2003.
Redovisade kassören föreningens ekonomiska ställning. Båda lades till handlingarna.

§8

Föredrog sekreteraren revisionsberättelsen vilken godkändes och lades till handlingarna.

§ 9 Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för arbetsåret 2003.
§ 10 Föreningens inventarieförteckning behöver uppdateras. Britta Johansson, Kaj Bergendal
och Agnetha Karlsson utsågs av mötet att göra detta. Från försäkringssynpunkt är det
bra att ha fotografisk dokumentation av inventarierna. Uppdrogs åt Hasse Johnsson att
med hjälp av Bertil Nillson fotografera och lagra bilderna på en CD-skiva.
Fråga om framtida förbandstillhörighet F 20 eller F 17 är ännu ej helt avgjord.
§ 11 Omvaldes Bo Fransson till ordförande för ett år.
§ 12 Till styrelseledamöter för två år omvaldes Åke Renåker och Agnetha Karlsson,
nyvaldes Stellan Olsson.
Till suppleanter för ett år omvaldes Bo Mellblom och Björn Sjöstedt.
§ 13. Till revisor för två år omvaldes Olov Knutsson.
Till revisorsuppleanter för ett år omvaldes Johan Andersson och Elsie Gustafsson.
§ 14 Till valberedning omvaldes Bo Mellblom och Bo Karlsson med Bo Karlsson som
sammankallande.
§ 15 Fastställdes årsavgiften till oförändrat 50 kronor.
§ 16 Inga
§ 17 Informerades om kommande aktiviteter bl. a 10-årsdagen av flottiljens nedläggning den
30 juni med öppet hus och samling vid minnesstenen kl. 1700, resan till Rügen i
september.
Avgående styrelsemedlemmen Alvar Ringh avtackades med en blomsterbukett.
Alvar fortsätter i ny skepnad inom föreningen, han blir stugfogde i By 97.

§ 18 Avslutades årsmötet och ordföranden överlämnade ordet till Gunnar Unell.
Under en timmes tid lyssnade vi sedan på Gunnars berättelse om landsförrädaren och
förre översten i FV, Stig Wennerström, en av vår tids största spioner.
Efter mötet samlades vi denna underbara vårkväll som vanligt i våra lokaler i By 97.
Där intog vi kaffe med dopp kryddat med historier och minnen från gångna tider.
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