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

§1

Öppnades sammanträdet kl. 0903 av ordförande Bo Fransson.

§2

Fastställdes dagordningen.

§ 3 Justerades föregående sammanträdesprotokoll, 2003-09-09.
§4

Rb-68 flyttades den 7 oktober till Robotmuseet i Arboga. Fundamentet är kvar som
minne efter Bloodhunden. Det är för stort och tungt att flytta.
F 3 Kamratförening meddelade att de tyvärr inte kunde komma och besöka oss idag.

§5

Skr från F 16 angående förbandstillhörighet fr. o m 2004-01-01. Beslutades att kontakta
F 3 Kamratförening den 23 oktober för att höra deras val. Styrelsen förordar som alt 1,
Helikopterbataljonen på Malmslätt som alternativ 2, F 17 i Kallinge och alt 3 ”F 20 Ny”.
NFF tidning kommer till Bo Franssons hemadress. Adressändring genom sekreteraren.

§6

Fråga om telefonabonnemang diskuterades. Frågan bordlades till extramöte den 28/10.
Diskuterades behov och inköp av ny kopiator och skrivare. Beslutades att undersöka vad
som finns på marknaden. Lennart Persson bör tillfrågas som sakkunnig på området.

§7

Presenterade arbetsgruppen matsedeln för höstmiddagen och kringarrangemang.
Beslutades att arbetsgruppen får disponera 3000:- för täckande av fasta kostnader för
lokalhyra med mera.
Beslutades att föreningen bekostar middagen för gästtalaren Carl Norberg med hustru
samt inbjudna gäster från F 3 och F 11 kamratföreningar.
Alvar Ringh åtog sig att snygga till fundamentet efter RB-68.
Diskuterades vår tidnings innehåll ”Till minne”. Beslutades att det skall vara kvar.
En notis om svårigheten med att ha den 100% täckande tas in i nästa nummer.
Sekreteraren önskade någon form av korrekturläsning av tidningen före tryckning, allt
för att bl. a undvika rena faktafel.

§8

Önskemål om lån av föreningens lokaler i vecka 342 har inkommit från Badmintongruppen genom Björn Sjöstedt och FMK genom Bo Karlsson. Beslutades att bifalla
önskemålen.
Beslutades att föreningen bekostar dagens kaffe med bröd.
Alvar Ringh föreslog att Bertil Nilsson uppvaktas med blomma och dryck och avtackas
för all hjälp till föreningen under sina år i By 97. Ordföranden kontaktar och bjuder in
Bertil med dam till föreningens lokaler tisdagen den 21 oktober.
Beslutades, beroende på högre råvarukostnader, höja priset för kaffe med bröd till 10:Beslutades om extra styrelsemöte den 28 oktober kl. 0900. Ärende: förbandstillhörighet.
Fastställdes nästa ordinarie möte till tisdagen den 11 november kl. 09.00.

§ 9. Avslutades mötet med ordförandens tack och klubbslag kl. 10.15
Vid protokollet

Justeras

Åke Renåker

Bo Fransson

