F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsesammanträde tisdagen den 10 december 2002
Närvarande: Bo Fransson, Åke Renåker ,Alvar Ringh,
Åke Jönsson, L H Svensson, Agnetha Karlsson, Björn Sjöstedt
Frånvarande: Claes Anell, Torbjörn Karlbom, K E Karlsson, Bo Mellblom

§1

Öppnades sammanträdet kl. 0907 av ordförande Bo Fransson.

§2

Fastställdes dagordningen.

§ 3 Justerades föregående sammanträdesprotokoll, 2002-11-06.
§4

Orienterade sekreteraren om avsända svar på skrivelser från F 16.
2002-11-15 önskemål om förbandstillhörighet efter F 16 nedläggning.
2002-11-15 information om kamratföreningens lokaler.
Vidare ett tack till chefen för Flygvapenmuseum för väl genomförd kamratträff på F 16.
Brev till Stafsjö bruksmuseum angående deras övertagande av två st. Stafsjökanoner.
Kamratföreningen har fått en liten ”Stafsjökanon” som tack för hjälpen med kanonerna.
Kamratföreningens tack till Carl Bråvalla för den fina bokgåvan, Vikingar i Sveabygd.

§5

F 16 meddelar att kamratföreningen har möjlighet att två ggr/år utnyttja FMLOG
reprocentral i Uppsala utan kostnad för föreningen.
Diskuterades försäkringsbrevets omfattning. Försäkringen skall finnas kvar. Fråga om
säker förvaring av Rune Ryds bilder och negativ togs upp. Beslutades att fråga Rune om
vad som finns insänt till Riksarkivet för arkivering.

§6

Kassören redovisade läget på obetalda medlemsavgifter. Det är 26 medlemmar som inte
har betalt medlemsavgift för år 2002. Fråga om eventuell uteslutning tas upp i vår.
Ekonomin i övrigt är under kontroll. Beslutades att följande förtjänta personer föräras
en blomma till jul, Ulrik Ingå, Bertil Nilsson, Bo Karlsson, Elsy Gustafsson och Göran
Bileryd. Kassören står för inköp och hembesök.

§7

En ny medlemsförteckning och ett infoblad om historik över F 13 tas fram genom
sekreterarens försorg. Diskuterades om framtida öden för vår Rb 68. Föreningen har
inget emot att överlämna densamma till Robotmuseet i Arboga för förvaring och vård.
Ordföranden klarar ut formalia för övertagande med FV-museum och museet i Arboga.

§8

Uppdrogs åt sekreteraren att insända Kamratföreningens ansökan om medlemskap i
SMKR. Skylten med F 13 chefer sätts upp över pianot i TV-rummet. Uppdrogs åt
ordföranden att kontakta föredragshållare till årsmötet. Aktuella personer är Gunnar
Unell, Nisse Benker och Carlesson.
Beslutades att föreningen bekostar dagens julkaffe.
Bestämdes att styrelsemöte t. v. hålls andra tisdagen i månaden.
Nästa sammanträde beslutades till tisdagen den 14 januari 2003 kl. 0900.

§9

Avslutades mötet med ordförandens julhälsningar och klubbslag kl. 1016.

Vid protokollet

Justeras

Åke Renåker

Bo Fransson

