F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsesammanträde tisdagen den 12 augusti 2003.
Närvarande: Bo Fransson, Åke Renåker, Alvar Ringh, ,
Agnetha Karlsson, Torbjörn Karlbom, L H Svensson
Frånvarande: Björn Sjöstedt, K E Karlsson, Bo Mellblom, Åke Jönsson

§1

Öppnades sammanträdet kl. 0910 av ordförande Bo Fransson.

§2

Fastställdes dagordningen.

§ 3 Justerades föregående sammanträdesprotokoll, 2003-06-10.
§4

Sekreteraren meddelade att högtalaranläggning med stativ är inköpt.
Ordföranden orienterade om att en Filipstadsbo önskar kontakt med f d fältflygare.
Han skriver på en bok om fältflygare och avser besöka oss den 29 augusti.

§5

Inbjudan från Malmens kamratförening till ett samverkansmöte den 19 augusti. Beslut
om samåkning och att föreningen betalar milkostnad. Sekreteraren samordnar och
sänder över deltagarlista. Förslag om att anordna en gemensam ärtmiddag i höst.

§6

Kassören meddelade att fakturan på högtalaranläggningen är betald, c:a 15 000:-.
Meddelade även att 66 medlemmar ännu ej betalt medlemsavgiften för år 2003.
Påminnelse om betalning tas med i nästa nummer av tidningen.

§7

Diskuterades om former för middagen på höstmötet. Beslutades att börja kl. 1600.
Föreningen subventionerar del av kostnaden. Beräknat pris per kuvert sätts till 190:-.
Sekreteraren utformar inbjudan till höstnumret av tidningen. Beslut att representant för
F 3 och F 11 kamratföreningar inbjuds deltaga. Arbetsgruppen reder ut begreppen och
utformning av inbjudan.
Tisdagsverksamheten fortsätter enligt tidigare former. Alvar Ringh efterlyste arbetskraft
för tavelinramningsarbeten.
Vi väntar på att Arboga skall höra av sig och hämta Blodhunden (Rb 68).
Beslutades att anordna en ärtmiddag under hösten.
Uppdrogs åt sekreteraren att kolla upp om det finns någon video från flygdagen på F 21.

§8

Torbjörn Karlbom överlämnade lite aktuell information om Försvarsmakten. Bl. a
de nya gradbeteckningarna, FV-nytt, Inför nästa försvarsbeslut m m.
Alvar Ring önskar komplettera beståndet av kaffekoppar. Beslutades att anslå 500:- för
inköp av två dussin kaffekoppar.
Alvar Ringh meddelade att han låtit rama in ett tidningsfoto på styrelsemedlemmar.
Fastställdes nästa möte till tisdagen den 9 september kl. 09.00.

§ 9. Avslutades mötet med ordförandens tack och klubbslag kl. 10.25

Vid protokollet

Justeras

Åke Renåker

Bo Fransson

