F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsesammanträde onsdagen den 26 september 2001
Närvarande: Bo Fransson, Åke Renåker, Claes Anell,
Alvar Ringh, Bo Mellblom, Lars Håkan Svensson

§ 1 Öppnades sammanträdet kl. 1805 av ordförande Bo Fransson.
§2

Fastställdes dagordningen.

§ 3 Justerades föregående sammanträdesprotokoll, 2001-08-15.
§4

Orienterade ordföranden om att han kontaktat Stellan ”Skräcken” Olsson som
lämplig föredragshållare framöver. Preliminärt på årsmötet.
Resan till och flygdagen på F 16 blev mycket uppskattad av deltagarna.

§5

Ett antal tidningar från kamratföreningar har inkommit. Vi har fått inbjudan till
F 11 60-årsjubilem den 14 oktober. Beslutades om milersättning till den som åker.
Björn Sjöstedt och Lennart Sjöberg önskar disponera föreningens lokaler för en träff
den 25 oktober. Beslutades att låna ut lokalerna. Nycklar genom sekreterarens försorg.

§6

Kassören redogjorde för försäkringsbrevets innehåll. Konto har öppnats hos
Länsförsäkringar och 50 000:- förs över dit.

§7

Alvar Ringh meddelade att allt är under kontroll inför ärtmiddagen den 27 september. 25
medlemmar har anmält sitt deltagande. Det fanns inget porslin att få från F 16. Allt hade
gått till tippen. Eget inköp har gjorts.
Höstmötet går av stapeln den 7 november med Hans Wärn som föreläsare. Enkel
förtäring genom Alvar Ringhs försorg med hjälp av tisdagsfolket. Alvar Ringh beställer
och hämtar nyckel till H 111.
Beslutades om inköp av en videofilm för c:a 500:-. Olov Knutsson ombesörjer inköpet.
Diskuterades frågan om medhjälpare och ersättare för Lars Håkan Svensson som
redaktör för vår tidning. Inget beslut togs. Frågan tas upp på höstmötet.

§8

Beslutades om inköp av ett nytt frysskåp till en kostnad av c:a 2 200:-. Sekreteraren och
ordföranden fick uppdraget om inköp och transport av ny frys.
Nästa sammanträde bestämdes till den 31 oktober kl. 1800.
Beslutades att föreningen bekostar dagens fikabröd.

§9

Avslutades mötet kl. 1900 med ordförandens klubbslag och tack för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Åke Renåker

Bo Fransson

