Protokoll fört vid årsmöte med F 13 KAMRATFÖRENING torsdagen den 8 maj 2003
Lokal: Frivillighuset Bråvalla. Närvarande c:a 100 medlemmar
§1

Öppnades årsmötet kl. 1800 av ordförande Bo Fransson som hälsade mötesdeltagarna
och kvällens gästföreläsare Nils Benker 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 Bertil (Sparta) Andersson till justeringsmän.

§6

Konstaterades att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

§7

Föredrog och kommenterade sekreteraren verksamhetsberättelsen för år 2002.
Redovisade kassören föreningens ekonomiska ställning. Båda lades till handlingarna.

§8

Föredrog Olof Knutsson revisionsberättelsen vilken godkändes och lades till
handlingarna.

§ 9 Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för arbetsåret 2002.
§ 10 Inga
§ 11 Omvaldes Bo Fransson till ordförande för ett år.
§ 12 Till styrelseledamöter för två år omvaldes Torbjörn Karlbom och Åke Jönsson,
nyvaldes Karl-Erik Karlsson.
Till suppleanter för ett år omvaldes Bo Mellblom och nyvaldes Björn Sjöstedt.
§ 13. Till revisor för två år omvaldes Margareta Schönbeck.
Till revisorsuppleanter för ett år nyvaldes Johan Andersson och Elsie Gustafsson.
§ 14 Till valberedning omvaldes Bo Mellblom och Bo Karlsson med Bo Mellblom som
sammankallande.
§ 15 Fastställdes årsavgiften till oförändrat 50 kronor.
§ 16 Inga
§ 17 Framförde sekreteraren efterlysning från Rommehedsgruppen om minnen därifrån.
Informerades om höstens aktiviteter bl. a en resa till IGA och Rostock i september,
former för flottiljens 60-årsfirande, en ärtmiddag planeras.
Ordföranden berättade om besöket i Laage och visade upp den fina vapensköld som vi
fick där. Rb-68 kommer att överföras till Robotmuseet i Arboga under året.
Inköp av en högtalaranläggning planeras. Vi har öppet hus den 30 juni på årsdagen av
flottiljens nedläggning. Informerades om att FV har flygdag på F 21 den 14 juni.

Hälsades vår nye och yngste medlem Nicklas Lennartsson välkommen i föreningen.
Avgående styrelsemedlemmarna Waileth Liljeqvist, Börje Åkesson och Claes Anell
avtackades med en blomsterbukett.
§ 18 Avslutades årsmötet och ordföranden överlämnade ordet till Nils Benker.
Under en dryg timmes tid kunde vi avnjuta f d F 13 piloten Nils Benkers berättelser om
sitt brokiga liv i militära och civila flygsammanhang.
Efter mötet samlades vi 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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