F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsesammanträde onsdagen den 28 augusti 2002
Närvarande: Bo Fransson, Åke Renåker, Agnetha Karlsson ,
Alvar Ringh, Åke Jönsson, Torbjörn Karlbom, L H Svensson
Frånvarande: Claes Anell, Bo Mellblom, K E Karlsson

§1

Öppnades sammanträdet kl. 1810 av ordförande Bo Fransson.

§2

Fastställdes dagordningen.

§ 3 Justerades föregående sammanträdesprotokoll, 2002-05-29.
§4

Konstituerade sig styrelsen enligt följande:
till vice ordförande utsågs Torbjörn Karlbom
till sekreterare utsågs Åke Renåker
till kassör utsågs Agnetha Karlsson
övriga ledamöter är Alvar Ringh, Åke Jönsson och Claes Anell.
Suppleanter är Bo Mellblom och Karl Erik Karlsson.

§5

Ordföranden meddelade att han ej lyckats få kontakt med Björn Sjöstedt.
Sekreteraren orienterade om resplanen. Tre planerade resor ej genomförda beroende
på för få deltagare. Karlbom föreslog en kontakt med Bråvalla flygvapenförbund för
eventuell samordning av resmål. Kamratföreningarna på F 3 och F 11 bör också
kontaktas. Sekreteraren undersöker möjligheten av en resa till en flygbas i Tyskland.

§6

Skrivelse från Malmens kamratförening med uppgifter om ny ordförande, Ingvar
Jäderlind. Ordföranden fick i uppdrag att kontakta Jäderlind och få ett möte till stånd,
mellan respektive styrelse, för att diskutera eventuellt resesamarbete.

§7

Kassören meddelade att 126 medlemmar ännu ej betalat sin medlemsavgift för år 2002.
Inbetalningskort till de felande bifogas höstnumret av vår tidning. L H Svensson
orienterade om postens portokostnad för utskick av tidningen, kollas upp.

§8

Tisdagsgruppen börjar sin verksamhet den 3 september. Höstmötet blir den 13
november med Gilbert Casselsjö och Stellan Olsson som föreläsare. Beslutades att
anordna en ärtmiddag under oktober/november. Fråga om redaktörskapet för tidningen
bordlades till nästa sammanträde. Adjungerades L H Svensson till styrelsen under
kommande år. Karlbom tog upp fråga om IT-anslutning. Ej aktuellt under nuvarande
förhållanden. Idag saknas både personella och materiella resurser.

§ 9 Nästa sammanträde beslutades till onsdagen den 25 september 2002 kl. 1800.
§9

Avslutades ett intressant och givande möte med ordförandens klubbslag kl. 1922.

Vid protokollet

Justeras

Åke Renåker

Bo Fransson

