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

§1

Öppnades sammanträdet kl. 0902 av ordförande Bo Fransson.

§2

Fastställdes dagordningen.

§ 3 Justerades föregående sammanträdesprotokoll, 2003-10-28.
§4

Björn Sjöstedt har varit i kontakt med HKV och F 17 angående traditionstillhörighet och
stödförband. Hittills inget besked i frågan från HKV. F 17 har lovat att återkomma.
60-årsfirandet blev en lyckad tillställning, 94 gäster fick plats i lokalen. God mat och
dryck serverades oss. Carl Bråvalla kåserade lättsamt om sin tid på Bråvalla och F13.
Högtalaranläggningen fungerade bra och är nu invigd på riktigt.
Intresserade av Götheborgsresan är idag 32 st. Resa till Tattoo i Globen och en
Rügenresa planeras.

§5

Skr från Svea Trängen har inkommit. De vill inte ha vår tidning, de är ej intresserade.
Beslutades bifalla framställan och att stryka dem ur adresslistan, även A 1 och I 4.

§ 6 Kassören redogjorde för försäkringsbrev från Östgöta Brandstodsbolag. Diskussion om
försäkringen med resultat att vi skall ha kvar den. Ordföranden tar kontakt med angiven
handläggare och bjuder hit honom för klarläggande av försäkringen tisdagen den 18
november.
Det är 32 medlemmar som ej betalat medlemsavgiften för år 2003. Påminnelse och
inbetalningskort skickas till vederbörande.
§ 7 Uppdrogs åt ordföranden att kontakta SMKR för att efterhöra deras uppfattning och
vad de kan göra för oss i traditions- och stödförbandsfrågan.
Björn Sjöstedt fortsätter kontakten med F 17. Lämpligt att agera tillsammans med F 3.
Julavslutning blir tisdagen den 9 december.
Beslutades om en julblomma genom kassörens försorg till Ulric Ingå, Elsie Gustavsson,
Göran Bileryd och Alvar Ringh.
Sekreteraren kollar inkomna tips om en ”ny” begagnad kopiator.
Stafsjö Bruksmuseum är invigt och kanonerna på plats. Styrelsen planerar ett besök där
tisdagen den 25 november. Sekreteraren tar kontakt med Willy Olsson angående tiden.
§8

Referat från höstmötet införs i tidningen genom Björn Sjöstedt och Åke Jönsson.
Nästa ordinarie möte är tisdagen den 9 december kl. 09.00.

§9

Avslutades mötet med ordförandens tack och klubbslag kl. 10.05

Vid protokollet

Justeras

Åke Renåker

Bo Fransson

