F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsesammanträde onsdagen den 25 september 2002
Närvarande: Bo Fransson, Åke Renåker, Agnetha Karlsson ,
Alvar Ringh, Åke Jönsson, L H Svensson, K E Karlsson
Frånvarande: Claes Anell, Bo Mellblom, Torbjörn Karlbom

§1

Öppnades sammanträdet kl. 1809 av ordförande Bo Fransson.

§2

Fastställdes dagordningen.

§ 3 Justerades föregående sammanträdesprotokoll, 2002-08-28.
§4

Björn Sjöstedt var närvarande vid mötet. Ordföranden orienterade om att han varit
i kontakt med Jäderlind från F 3 kamratförening. Tyvärr så uteblev deras representant
från avtalat möte på Bråvalla den 24 september. Åke Jönsson och Björn Sjöstedt tar
över tidningsarbetet efter L H Svensson. Ulrik Ingå kvarstår som teknisk samordnare
för tidningen. En tredje person i redaktionen, gärna en kvinna, är ett starkt önskemål
från Åke och Björn. Frågan tas upp på höstmötet

§5

Inbjudan till museiföreståndarkonferens och kamratföreningsträff 9 – 11 oktober i
Uppsala har inkommit. Beslutades att ordförande, sekreterare och kassör deltar i
konferensen.

§6

Kassören meddelade att 126 medlemmar ännu ej betalt årets medlemsavgift. Ett
inbetalningskort till de felande bifogas nästa utskick av vår tidning.

§ 7 Björn Sjöstedt adjungerades till styrelsen i egenskap av redaktionsansvarig för vår
tidning. Beslutades om en ärtmiddag den 31 oktober. K E Karlsson och Alvar
Ringh svarar för arrangemanget med bistånd av Åke Renåker. Annons i lokalpressen
genom sekreterarens försorg.
§8

Tidigare personal ur Rrkomp 860 önskar nyttja lokalerna i By 97 den 11 oktober. Åke
Renåker håller i detta.. Badmintonringen genom Björn Sjöstedt önskar disponera våra
lokaler den 17 oktober. FMK lokalförening 91 önskar låna våra lokaler den 19 oktober
för en FMK-dag. Bo Karlsson sammanhållande härför. Beslutades att bifalla
önskemålen. Alvar Ringh överlämnade en inramad tidningsartikel om Stellan
”Skräcken” Olssons flygarliv.

§ 9 Nästa sammanträde beslutades till onsdagen den 6 november 2002 kl. 1800.
§ 10 Avslutades mötet med ordförandens klubbslag kl. 1844.
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