F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsesammanträde onsdagen den 23 januari 2002
Närvarande: Bo Fransson, Åke Renåker, Alvar Ringh,
Agnetha Karlsson, Åke Jönsson, K E Karlsson, Bo Mellblom,
L H Svensson, Claes Anell. Frånvarande: Torbjörn Karlbom

§1

Öppnades sammanträdet kl. 1801 av ordförande Bo Fransson.

§2

Fastställdes dagordningen.

§ 3 Justerades föregående sammanträdesprotokoll, 2001-12-11.
§4

Bo Fransson refererade kort om en minnesstund över Dag Hemberg.

§ 5 Tackkort från Ulric Ingå och Bo Karlsson för juluppvaktningen. Julkort ifrån
Norrköpings tryckeri. Årsboken IKAROS ifrån ÖFS. Skr ifrån Sveriges militära
kamratföreningars riksförbund angående medlemskap. Frågan diskuterades men inget
nytt framkom som gav anledning till ansökan om medlemskap. Frågan tas upp på nytt.
Skr ifrån SFF med information om sin verksamhet. Se även www.sfs.n.se
Inbjudan till C F 16 halvårsorientering. Beslutades att Bo Fransson, Alvar Ringh
och Åke Renåker deltar i mötet. Informationsblad om ett nytt gradbeteckningssystem
som skall införas i försvarsmakten.
Lokalvårdsinformation om städrutiner. Sekreteraren lämnar önskade uppgifter om när vi
nyttjar lokalerna i By 97.
Vakten på Malmen skall informeras när vi är i lokalerna under icke expeditionstid.
Skr från C F 16 med infordran om uppgifter till F 16 Traditionsvårdsliggare. Uppdrogs
åt Claes Anell och Åke Jönsson att ta fram och lämna begärda uppgifter
§6

Kassören redogjorde för den ekonomiska situationen. Dagsnoteringen är 529
medlemmar. En livfull diskussion uppstod om tidpunkten för utsändning av inbetalningskort för årsavgiften.

§7

Tidpunkt för årsmötet fastställdes till torsdagen den andra maj 2002. Uppdrogs åt
ordföranden att kontakta Stellan ”Skräcken” Olsson som föreläsare vid årsmötet.
Godkändes verksamhetsberättelsen för år 2001. Föredrogs och godkändes reseförslag
för år 2002. Sekreteraren arbetar vidare med underlaget.
Beslutades om en ärtmiddag den 28 februari. Alvar Ringh och Karl Erik Karlsson svarar
för arrangemanget. Annonsering genom sekreterarens försorg. Diskuterades om
inbjudan av representanter för Flottans män. Frågan tas upp på nytt.
En livlig diskussion uppstod kring frågan om ny tidningsredaktör. Ett förslag är att en
redaktionskommitté tillsätts. Uppdrogs åt styrelsens ledamöter att var och en på sitt håll
försöker hitta någon intresserad person. Förslag presenteras vid nästa möte.

§8

Beslutades om ett resebidrag om 1000:- till Alvar Ringh.
Underlag för valberedningens arbete överlämnades till L H Svensson.
Alvar Ringh överlämnade en gåva, en inramad tidningsartikel om F13 Kamratförening.
Nästa sammanträde beslutades till den 11 mars 2002 kl. 1800.

§9

Avslutades mötet kl. 2001 med ordförandens tack för idag.
Vid protokollet

Justeras

Åke Renåker

Bo Fransson

