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

§1

Öppnades sammanträdet kl. 0903 av ordförande Bo Fransson.

§2

Fastställdes dagordningen.

§3

Konstituerade sig styrelsen enligt följande:
v. ordförande, Torbjörn Karlbom
sekreterare, Åke Renåker
kassör, Agnetha Karlsson
ledamot, Alvar Ringh, Åke Jönson och Karl-Erik Karlsson
redaktion för tidningen, Björn Sjöstedt och Åke Jönsson

§4

Efter visst strul, protokollet på avvägar, justerades sammanträdesprotokoll, 2003-04-08.

§5

Beslutades att förnya vårt medlemskap i ÖFS. Senaste numret av deras tidning
innehåller en trevlig artikel om F 13 Kamratförening.
Ordföranden orienterade om att vår RB-68 kommer att flyttas till Robotmuseet i Arboga
genom deras försorg under sommaren. Vi ser fram emot en inbjudan när det ska ske.
Åke Jönsson och Bo Fransson har besökt firman Musikservice för eventuellt inköp av en
högtalaranläggning. De lovade återkomma med förslag på lämplig anläggning.
Beslutades att bekosta det hela med medel ur Herbert Johanssons donation.
Alvar Ringh meddelade att hyran för lokal i Frivillighuset höjts från 30:- till 300:-.
Sekreteraren önskar ta del av protokollet härför. Alvar Ringh ombesörjer detta.
Åke Jönsson refererade en notis i NT om vårt årsmöte. Den allmänna uppfattningen är
att det var ett mycket bra och uppskattat årsmöte.

§6

Inbjudan från F 16 om en bussresa till FV huvudflygdag den 14 juni på F 21 i Luleå.
Måttligt intresse p g a lång restid. Sekreteraren lämnar besked om deltagande till F 16.
Inbjudan från SMKR till nordiskt militärt kamratföreningsmöte den 12 – 15 juni i
Kristiansand Norge. Beslutades att ej deltaga i mötet, för dyrt och generalstabsmässigt.
Beslutades att betala medlemsavgift i SMKR för 523 medlemmar a 1:50 per medlem.
Information och inbjudan från Västerås flygmuseum om ROLL OUT den 18 maj.

§7

Meddelade kassören att Postgirot höjt avgiften för postgirobetalningar.

§ 8. Beslutades om Öppet hus kl. 17 – 20 den 30 juni. Sekreteraren annonserar i lokalpressen.
Diskuterades önskemål från styrelsen om synpunkter på faktauppgifter i Bråvallabladet.
Tisdagsgruppen tar sommaruppehåll efter 10 juni fram till 12 augusti.
Styrelsen tackar ja till herr Nilssons inbjudan den 3 juni kl. 18.00 i By 97.
§ 9. Diskuterades fråga om föreningsfotograf. Inget beslut togs.
Uppdrogs åt ordföranden att kontakta Carl Norberg som föreläsare vid höstmötet, vidare
att undersöka lokalhyra och matutbud på Bråvallamässen för tilltänkt högtidlighållande
av flottiljens 60-årsminne.
Bifölls Alvar Ringhs önskemål att få låna föreningens lokaler den 5 juni.
Nästa sammanträde fastställdes till den 10 juni kl. 0900.
§ 10 Avslutades mötet med ordförandens klubbslag kl. 10.34.
Vid protokollet

Justeras

Åke Renåker

Bo Fransson

