F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsesammanträde tisdagen den 14 januari 2003.
Närvarande: Bo Fransson, Åke Renåker, Alvar Ringh, Claes Anell,
Åke Jönsson, L H Svensson, Agnetha Karlsson, K E Karlsson, Bo Mellblom
Frånvarande: Torbjörn Karlbom, Björn Sjöstedt

§1

Öppnades sammanträdet kl. 0910 av ordförande Bo Fransson.

§2

Fastställdes dagordningen.

§ 3 Justerades föregående sammanträdesprotokoll, 2002-12-10.
§4

Åke Jönson orienterade om att en redaktionsträff är planerad till 21 januari.
Ordföranden meddelade att det är formellt klart att lämna över vår Rb 68 till Robotmuseet i Arboga. Scheiderbauer på FV-museum har gett sin välsignelse.

§5

Inbjudan till ett samverkansmöte med F 3 kamratförening den 15 januari har inkommit.
Styrelsen har tackat ja till inbjudan och åker över till Malmen.
Julhälsning med information om F 8 har kommit ifrån ”Nappe”
Skrivelse från F 16 med inbjudan att övervara C F 16 halvårsorientering den 31 januari.
Beslutades att Bo Fransson, Åke Jönsson, Åke Renåker och Alvar Ringh åker till F 16.
Sekreteraren skickar in deltagarlista till F 16.

§6

Kassören meddelade att ekonomin är under kontroll. 26 medlemmar har visserligen
ännu ej betalt sin medlemsavgift för år 2002.

§7

Diskuterades om och hur vi skall högtidlighålla F 13 60- årsdag. Den 22 september
är det 60 år sedan de första vpl ryckte in till tjänstgöring på F 13. Detta bör uppmärksammas på något sätt. Stadens tidningar påminns om den historiska tilldragelsen.
Frågan diskuteras vidare på nästa styrelsemöte.
Årsmötet fastställdes till den 8 maj. Claes Anell anförde härvid avvikande mening.
Till föreläsare på årsmötet föreslogs följande: 1. Unell, 2. Benker och 3. Carlesson.
Ordföranden fick i uppdrag att ta nödvändiga kontakter.
Alvar Ringh och Åke Jönsson svarar för transporten till Malmen. Milersättning utgår.

§ 8. Förslag från redaktionen att ordföranden skriver en rad i vår tidning. Agnetha Karlsson
påminde redaktionen om att kontakta Ulrik Ingå.
Alvar Ring framförde hälsningar från Stafsjö bruksmuseum. Vi är inbjudna till ett besök
där när deras tillbyggnad är klar.
Åke Jönsson hade frågor om KFÖ 1967-68. Föreslog även en efterlysning i tidningen
om en ny kopiator.
Beslutades om en ärtmiddag den 6 mars.
Nästa sammanträde fastställdes till den 11 februari.
§9

Avslutades mötet med ordförandens klubbslag kl. 1003.

Vid protokollet

Justeras

Åke Renåker

Bo Fransson

