F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsesammanträde onsdagen den 6 november 2002
Närvarande: Bo Fransson, Åke Renåker ,Alvar Ringh,
Åke Jönsson, L H Svensson, K E Karlsson, Bo Mellblom
Frånvarande: Claes Anell, Torbjörn Karlbom, Agnetha Karlsson,
Björn Sjöstedt

§1

Öppnades sammanträdet kl. 1107 av ordförande Bo Fransson.

§2

Fastställdes dagordningen.

§ 3 Justerades föregående sammanträdesprotokoll, 2002-09-25.
§4

Orienterade ordföranden om ett bra och mycket givande möte i Uppsala med FV
kamratföreningar. Representanter från alla kamratföreningarna fanns där. Vi fick även
en redogörelse över förbanden i Uppsala garnison. Sekreteraren informerade om en träff
den 5 november med F 3 kamratförenings styrelse. Frågor som diskuterades var
samordning av resor, en gemensam träff, ärtmiddag m m. Åke Jönsson föreslog resmålet
Kiel med besök i Laboe. Ärtmiddagen den 31 oktober uppskattades mycket av de 33
medlemmar som deltog i middagen. Beslutades om en ärtmiddag i mars 2003.

§5

Diskuterades svar på F 16 skivelser 2002-10-25 angående förbandstillhörighet och
2002-10-29 angående lokaler.
Styrelsens uppfattning är att vi i första hand önskar tillhöra ”F 20 – Ny” och i andra
hand F 17. Uppdrogs åt sekreteraren att kontakta F 3 kamratförening för att efterhöra
deras inställning i frågan. Vi har ju många gemensamma intressen med Malmen.
Frågan om lokaler besvarades med: By 97, inga kostnader idag, inget känt avtal finns
och att lokalerna ligger inom militärt område. Vad vi känner till är att lokalerna
disponeras med förbehåll att F 17 skall kunna nyttja By 97 vid övningar och vid krig.
I dag har även en handläggare från FMV- Resmat i Arboga ett arbetsrum i byggnaden.
Redogjorde sekreteraren för och diskuterades innehållet i en kort beskrivning över
Bråvalla flygflottilj. Underlag kom från Traditionsnämnden i Försvaret genom Christian
Braunstein. Sekreteraren sänder in vårt svar.

§6

Beslutades om inköp av 1200 föreningsbrevfrimärken. Sekreteraren gör inköpet.
Adjungering för kort Fikapaus

§7

Alvar Ringh med medhjälpare svarar för markservicen vid höstmötet. Gilbert Casselsjö
och Stellan Olsson berättar om tiden i Kongo. Information ges från mötet i Uppsala, om
samverkan med F 3 Kamratförening, genomförd ärtmiddag och planerad resa.
Ordföranden har varit i kontakt med Göte Pudas angående mässingstavlan med namnen
på F 13 flottiljchefer. Göte Pudas lämnar över den på tisdag 12/11.
Framställan har inkommit från Stavsjö bruksmuseum om att få överta två kanoner från
Bråvallaområdet. Styrelsen har inget att invända emot att bruksmuseet övertar vården av
två kanoner. Sekreteraren tar kontakt med Willy Ohlsson på bruksmuseet. Nuvarande
ägarförhållande bör dock klarläggas.
Diskuterades fråga om medlemskap i SMKR (Sveriges militära kamratföreningars riksförbund). Beslutades att ansöka om medlemskap i förbundet.
Föreningen har fått en bokgåva från ”Carl Bråvalla” Norberg. Vikingar i Sveabyggd.
Uppdrogs åt ordföranden att skriva ett tack till Carl, ”Rudolf den Reslige”.
Beslutades att Tisdagsgruppen har julavslutning den 10 december och upptar
verksamheten igen den 14 januari 2003.

§8

L H Svensson föreslog Gunnar Unell som gästföreläsare vid tillfälle framöver.
Åke Jönsson föreslog Gunnar Karlsson med upplevelser från Söderhavet och Nisse
Benker med Gottrörahaveriet. Bo Mellblom efterlyste en skylt med telefonnummer till
By 97 att sättas upp vid grinden när vi är i lokalerna. Sekreteraren åtgärdar detta.
En ung man vid namn Tommy Johansson önskar upplysningar om färger på JA 37.
Styrelsen har ej möjlighet att bistå med efterfrågade uppgifter. Åke Jönsson försöker
finna någon som kan besvara frågorna.

§ 9 Nästa sammanträde beslutades till tisdagen den 10 december 2002 kl. 0900.
§ 10 Avslutades mötet med ordförandens klubbslag kl. 1352.
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