F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsesammanträde måndagen den 22 januari 2001
Närvarande: Bo Fransson, Åke Renåker,
Agnetha Karlsson, Lars Håkan Svensson,
Claes Anell, Karl Erik Karlsson, Bo Mellblom

§ 1. Öppnades mötet kl 1800 av ordförande Bo Fransson.
§ 2. Fastställdes dagordningen.
§ 3. Justerades föregående sammanträdesprotokoll, 2000-12-19.
§ 4. Redovisade Agnetha Karlsson den ekonomiska ställningen för kalenderåret 2000.
Redovisad vinst beror till stor del på det ekonomiska bidraget från F 16. Redogörelsen
godkändes att redovisas vid årsmötet.
Ett 20-tal medlemmar har, trots påstötning, ej betalat medlemsavgiften och därför avförts
som medlemmar i föreningen.
Tillgodohavandet på konto i NB diskuterades. Uppdrogs åt sekreterare och kassör att undersöka
lämplig placering av pengarna och komma med förslag vid nästa styrelsesammanträde.
§ 5. Meddelade Bo Fransson att han varit i kontakt med Bernt Johansson som nu mår ganska bra.
Tisdagsgruppen efterlyser nya arbetsuppgifter. Konstaterades behov av en ny Tv. Önskemål
framfördes om fler föreningsträffar, t ex en filmafton med visning av våra videofilmer om F13.
Skrivelse från F 16 Traditions- och museikommitté med önskemål om inventering av ”Namnstenar”
i gamla lfc O1 och att de förs upp i Traditionsförteckningen över F 13.
L H Svensson och Claes Anell fick i uppdrag att kontakta Thomas Asklund på FortF/F 13 för ett
besök i anläggningen och inventera samt fotografera ”namnstenarna”.
§ 6. Redovisades inkommen skrivelse från Flygvapenmuseum angående erfarenheter från museiföreståndarekonferens och kamratföreningsträff 2000-10-09—11 på F10 Ängelholm, lades T H.
Tidskrifterna F 18-Kamraten, F 16 journalen, Kamratbladet F 7 och Bråvallanytt har inkommit,
ÖFHS årsbok IKAROS likaså.
§ 7. Föreslogs att årsmötet förläggs till den 10 maj 2001 med början kl 1800 i Frivillighuset. Uppdrogs åt
Bo Fransson att kontakta Pär Pellebergs för medverkan vid mötet. Verksamhetsberättelse framtas av
sekreteraren.
§ 8. L H Svensson redogjorde för planerad resa till Armémuseum den 21 februari . Offererat pris är 280:per person inkluderande resa, fika och middag. Beslutades att föreningen sponsrar med 30:- och entréavgiften till museet. Annonsering i lokalpressen genom L H Svenssons försorg.
Valberedningen skall aktiveras. Lennart Lundin är sammankallande.
Åke Renåker framförde förslag till resa med kamratföreningen i juni 2001. Tas upp vid nästa möte.
Nästa möte bestämdes till den 12 febuari.
Beslutades att föreningen bekostar kvällens fikabröd och kaffe.
§ 9. Avslutades mötet och ordföranden tackade för visat intresse innan alla skyndade hem till TV-sportgala.
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