Protokoll fört vid F13 Kamratförenings årsmöte torsdagen
den 6 maj 2010.
Lokal: Frivillighuset Bråvalla.

§ 1.

Ordförande Carsten Aronsson öppnade årsmötet och hälsade mötesdeltagarna
välkomna. Under året bortgångna medlemmar hedrades med en tyst minut.

§ 2.

Dagordningen fastställdes.

§ 3.

Carsten Aronsson valdes till ordförande för årsmötet.

§ 4.

Åke Frisk valdes till sekreterare för årsmötet.

§ 5.

Stig Elmberg och Stellan Olsson valdes till justeringsmän tillika rösträknare under
årsmötet.

§ 6.

Fastställdes att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§ 7.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 20009 fanns tidigare redovisad i
föreningstidningen och på frågan om det fanns några frågetecken på densamma blev
svaret nej varför ordförande kunde lägga den till handlingarna.

§ 8.

Agnetha Karlsson redovisade föreningens ekonomi.

§ 9.

Revisionsberättelsen föredrogs av Johan Andersson och årsmötet föreslogs bevilja
ansvarsfrihet för år 2009.

§ 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2009.
§ 11. Styrelsen har ej hänskjutit något ärende till årsmötet.
§ 12. Carsten Aronsson omvaldes till ordförande för ett år.
§ 13. Agnetha Karlsson och Åke Frisk valdes till styrelseledamöter för två år, Christer
Lindehoff omvaldes på ett år (eget önskemål). Som suppleanter valdes Björn Sjöstedt
och Lars-Erik Karlsson för ett år.
§ 14. Som revisor omvaldes Johan Andersson för två år.
Som revisorsuppleanter omvaldes Elsie Gustavsson och Jan Johansson för ett år.
§ 15. Till valberedning valdes Bo Karlsson Kaj Cavenius.
§ 16. Årsavgiften fastställdes till 100:§ 17. Inga motioner var inkomna till årsmötet.

§ 18. Vi har i dagsläget hyreskontrakt till den 30 juni.
Carsten redogjorde för sina kontakter med företrädare för kommunen och FortF där vi
fortfarande inte vet någonting om hur framtiden kommer att se ut. Kommunen äger
fortfarande inte By97.
Carsten påpekade att i år är det 50 år sedan Draken började flyga på F13. Vi har även
25-årsjubileum för Kamratföreningen vilket ska firas lördagen den 19 juni.
Vi har nått en överenskommelse med City-Gross som ger oss en procent av värdet på
inlämnade kassakvitton. Mötet uppmanades att lämna kvitton till någon som kan lägga
dom i den brevlåda som vi har i föreningslokalen.
Samtliga som har mail-adresser uppmanades att lämna dessa till Kamratföreningen för
att vi enklare ska kunna sprida information.
Styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheterna att köpa in webmastertjänst när
Christer Lindehoff har avsagt sig uppdraget efter den här styrelseperioden.
Hans Gustavsson redogjorde för kommande resmål samt bad medlemmarna att
komma med förslag på lämpliga nya resmål.

§ 19

Ordförande avslutade årsmötet.

Efter årsmötet höll Sven Kamsén ett intressant föredrag om sin tid i Flygvapnet och sin korta
tid vid SAS.
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