Protokoll fört vid F13 Kamratförenings årsmöte torsdagen
den 7 maj 2009.
Lokal: Frivillighuset Bråvalla. Närvarande ca. 80 medlemmar.

§ 1.

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

§ 2.

Dagordningen fastställdes.

§ 3.

Bo Fransson valdes till ordförande för årsmötet.

§ 4.

Åke Frisk valdes till sekreterare för årsmötet.

§ 5.

Bertil Andersson och Åke Karlsson valdes till justeringsmän tillika rösträknare under
årsmötet.

§ 6.

Fastställdes att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

§ 7.

Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Bo Fransson.

§ 8.

Agnetha Karlsson redovisade föreningens ekonomi.

§ 9.

Revisionsberättelsen föredrogs av Johan Andersson och årsmötet föreslogs bevilja
ansvarsfrihet för år 2008.

§ 10.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2008.

§ 11.

Styrelsen har ej hänskjutit något ärende till årsmötet.

§ 12.

Carsten Aronsson valdes till ordförande för ett år.

§ 13.

Hans Gustavsson, Jan Ebringer, och Bernt Sundquist valdes till styrelseledamöter för
två år. Som suppleanter valdes Björn Sjöstedt och Lars-Erik Karlsson för ett år.

§ 14.

Som revisor valdes Bengt Lundin för två.
Som revisorsuppleanter valdes Elsie Gustavsson och Jan Johansson för ett år.

§ 15.

Till valberedning valdes Bo Karlsson Kaj Cavenius.

§ 16.

Efter att ordföranden redogjort för våran något osäkra framtid i By97 med osäkra
hyresavgifter antog årsmötet styrelsens förslag med höjning av årsavgiften till 100:-.
Årsmötet föreslog att styrelsen kan höja årsavgiften ytterligare om behov skulle
uppkomma.

§ 17.

Inga motioner var inkomna till årsmötet.

§ 18.

Ordförande anförde en del synpunkter på ”Olles” skrivelse till styrelsen och hoppades
att framtida skrivelser till styrelsen blir undertecknade så vi kan föra en dialog med
dom som har synpunkter på hur vi bedriver verksamheten.
Ordförande redogjorde för sina kontakter med företrädare för kommunen och FortF
där vi fortfarande inte vet någonting om hur framtiden kommer att se ut. Det som ser
positivt ut är att kommunen har gjort en avsiktsförklaring där dom säger att vi ska vara
kvar i våra nuvarande lokaler. I väntan på vad som ska hända kommer FortF att ge oss
ett avtalsförslag om våran fortsatta verksamhet i By97.
Ordförande avtackade Åke Jönsson, Ulric Ingå och Karl-Erik Karlsson för deras
arbete i Kamratföreningen.

§ 19

Innan ordförande avslutade mötet överlämnade han ordförandeklubban till Carsten
Aronsson som i sin tur avtackade Bo Fransson efter hans femton år som ordförande i
Kamratföreningen, därefter presenterade han sig själv och visade bl. a. ett urklipp från
NT-ÖD där det visade sig att han var den yngste flygföraren som flög J35 Draken
endast 19 år gammal.

Efter årsmötet kåserade Allan Falk, tidigare chef på 2:a och 3:e div., om det militära och
politiska läget mellan öst och väst i början på 50-talet när DC-3:an blev nedskjuten utanför
Gotland. Det var ett mycket intressant föredrag där vi fick en hel del information av hur det
gick till på den tiden.
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