F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsesammanträde onsdagen den 30 maj 2001
Närvarande: Bo Fransson, Åke Renåker, Claes Anell,
Agnetha Karlsson, Torbjörn Karlbom, Alvar Ringh,
Bo Mellblom, Karl Erik Karlsson

§1

Öppnades sammanträdet kl. 1800 av ordförande Bo Fransson.

§ 2 Fastställdes dagordningen.
§ 3 Justerades föregående sammanträdesprotokoll, 2001-05-02.
§4

Konstituerade styrelsen sig enligt följande:
till vice ordförande utsågs Torbjörn Karlbom
till sekreterare utsågs Åke Renåker
till kassör utsågs Agnetha Karlsson
till styrelsen adjungerades Lars-Håkan Svensson att svara för redaktörskapet
för föreningens tidning. Styrelsens mening är att ansträngningar görs för att hitta
en ersättare för Lars-Håkan som tidningsredaktör.

§5

Sekreteraren meddelade att en stämpel med föreningens nya adress är införskaffad.
F 13 KAMRATFÖRENING, Lansengatan box 24, 602 09 Norrköping.
Vi har fått nya nycklar till grinden.
Ordföranden rapporterade om vår gamle medlem Carl Norbergs segling med drakbåt
förbi frihetsgudinnan i New Yorks hamn.

§6

Inga inkomna skrivelser att redovisa.

§7

Det ekonomiska läget är under kontroll. Kort diskussion om en tackblomma till
herr Nilsson för tisdagsavslutningen. Beslutades att en julblomma är tillfyllest.

§8

Vi har öppet hus på årsdagen av flottiljens nedläggning den 30 juni kl. 14 – 17.
Alvar Ringh hanterar marktjänsten med flaggor och kaffe.

§9

F 16 har flygdag den 25 –26 augusti. Det föreligger önskemål från medlemmarna om ett
besök då. Uppdrogs åt ordföranden att kontakta F 16 i ärendet och åt sekreteraren att
kontakta Bergstrands Buss för transporten dit. Beslutades att föreningen subventionerar
del av kostnaderna.
Höstens verksamhet diskuterades livligt. Beslutades att Tisdagsgruppen fortsätter som
tidigare. Beslutades även om en träff sista torsdagen i månaden med filmvisning
och/eller ärtor. Aktiviteterna skall införas i tidningens nästa utgåva. Intresset för en
kortare resa i höst skall undersökas.

§ 10 Linköpings segelflygklubb önskar låna våra lokaler vid tävlingar 7 – 13 juli i år.
Beslutades att låna ut lokalerna utom tv-rum och med förbehåll att telefon ej utnyttjas
för utgående samtal.
Alvar Ringh framförde sitt tack för de vackra blommorna han fick vid årsmötet.
Nästa sammanträde bestämdes till den 15 augusti kl. 1800
§ 11 Avslutades mötet med ordförandens tack för livligt deltagande i diskussionen.
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