F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsesammanträde tisdagen den 11 februari 2003.
Närvarande: Bo Fransson, Åke Renåker, Alvar Ringh, Claes Anell ,
Åke Jönsson, L H Svensson, Agnetha Karlsson, K E Karlsson,
Torbjörn Karlbom, Björn Sjöstedt
Frånvarande: Bo Mellblom

§1

Öppnades sammanträdet kl. 0910 av ordförande Bo Fransson.

§2

Fastställdes dagordningen.

§ 3 Justerades föregående sammanträdesprotokoll, 2003-01-14.
§4

Ordföranden meddelade att han varit kontakt med Nils Benker. Han har tackat ja och
kommer som gästföreläsare till årsmötet.
Vi fick en kort genomgång om C F 16 halvårs-orientering. Flygskolans slutgiltiga
placering på Malmen tycks inte vara helt klar. Landshövdingarna i C- och E-län är i
luven på varandra angående placeringen. Det kan bli EU som avgör frågan. En
gemensam flygutbildning är under utredning.
Det lutar åt att F 20 ”Ny”, FlygSS, blir vårt framtida förband med traditionsansvar.
Vår ansökan om medlemskap i SMKR kommenterades. Vi väntar på svar därifrån.
Verksamhetsberättelsen för år 2002 godkändes.

§5

Önskemål från tidigare 2. komp om lån av föreningens lokaler den 13 juni bifölls.

§6

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Viss diskussion om sättet att
redovisa medlemsavgifter för år 2001 och 2002 uppstod. F 16 driftstöd till föreningen
uppgår innevarande år till 9 500:-.
Beslutades om ett resekostnadsbidrag m. m. till vår tisdagsgruppchef och sekreterare om
vardera 1 000:- för år 2003 samt för sekreteraren även för år 2002.

§ 7. Underlag för valberedningens arbete överlämnas till valberedningen.
Ärtmiddagen flyttas fram till den 13 mars kl. 1900. Annons i lokalpressen genom
sekreterarens försorg.
Togs beslut om ett samverkansmöte med F 3 kamratförening den 29 april kl. 1000 här
hos oss.
Sekreteraren lämnade förslag på en resa till Beredskapsmuseet i Helsingborg helgen
den 10 – 11 maj. Beslutades att fortsätta med planering av resan.
§ 8. Ordföranden, Max Ove Karlberg och Börje Åkesson skall, tillsammans med och efter
förslag av Åke Jönsson, träffas för att samla underlag till en artikel om ”Isbas” på
Bråvikens is vintern 1961/62.
Åke Jönsson efterlyste en högtalaranläggning till vårt årsmöte. Sekreteraren tar kontakt
med Kennet Lundgren på Malmen för eventuellt lån av anläggning.
Flottiljens 60-årsdag högtidlighålls i samband med höstmötet. Diskuterades om hur
lokalpress och massmedia skall fås att uppmärksamma årsdagen.
Torbjörn Karlbom undrade om föreningen hade intresse av handlingar, foton och annat
från Bungeskolan.
Nästa sammanträde fastställdes till den 11 mars.
§9

Avslutades mötet med ordförandens klubbslag kl. 1007.
Vid protokollet

Justeras

Åke Renåker

Bo Fransson

