F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsesammanträde onsdagen den 31 oktober 2001
Närvarande: Bo Fransson, Åke Renåker, Alvar Ringh,
Agnetha Karlsson, Åke Jönsson, K E Karlsson, Bo Mellblom,
L H Svensson. Frånvarande: Claes Anell, Torbjörn Karlbom

§ 1 Öppnades sammanträdet kl. 1800 av ordförande Bo Fransson.
§ 2 Fastställdes dagordningen.
§ 3 Justerades föregående sammanträdesprotokoll, 2001-09-26.
§4

Föregående mötesbeslut om inköp av ny frys har utförts med den skillnad att vi
fick överta ett begagnat frysskåp från bastroppen. F 11 60-årsjubileum besöktes
av Åke Renåker och Alvar Ringh. Det var ett trevligt besök. Våra kollegor på f d
F 11 har lagt ner ett omfattande arbete på sina samlingar av flygvapenmateriel.
Björn Sjöstedt med kamrater nyttjade våra lokaler den 25 oktober. K E Karlsson
orienterade om tänkt framtida utnyttjande av Röd platta med byggnader. Det diskuteras
bl. a. flygning med helikopter från år 2002. Bastroppen utrymmer sina lokaler helt
under november månad.

§5

Inget

§6

Fråga om julblomma diskuterades. Beslutades att ge en julblomma till Lennart
”datastrule” Persson, tidningsredigeraren Ulrik Ingå, hustomten Bertil Nilsson och
Bo Karlsson på bastroppen. Beslutades även att ordföranden besöker Bertil Nilsson,
medförandes en blomma, med anledning av hans sjukdom.
Beslutades om 1 000:- till sekreteraren som ersättning resor, telefon m m.
Beslutades att kassören Agnetha Karlsson även tecknar föreningens firma vad avser
bankmedel innestående i Länsförsäkringar. Tidigare beslut, 1996-12-18, innefattar
NB och Postgirot.

§7

Förberedelser inför höstmötet den 7 november pågår. Alvar Ringh meddelade att läget
är under kontroll. Blommor till föredragshållaren genom ordförandens försorg.
Kassören klarar ut lokalhyran för H 111.
Alvar Ringh och K E Karlsson svarar för ärtmiddag den 15 november.
§ 8 Personal från f d Rrkomp PS 860 önskar låna våra lokaler den 15 november.
Framställan bifölls. Åke Renåker svarar för nycklarna. Alvar Ringh anmälde behov
av ett överskåp till frysen.
Beslutades att föreningen bekostar dagens fikabröd.
Nästa sammanträde och julavslutning bestämdes till den 11 december k. 1000.
§9

Avslutade ordföranden mötet kl. 1850 med ett pennslag.
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