F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsesammanträde tisdagen den 16 december 2003.
Närvarande: Bo Fransson, Åke Renåker, Alvar Ringh, Agnetha Karlsson,
K E Karlsson, Bo Mellblom, Åke Jönsson, L H Svensson
Frånvarande: Torbjörn Karlbom, Björn Sjöstedt

§1

Öppnades sammanträdet kl. 0910 av ordförande Bo Fransson.

§2

Fastställdes dagordningen.

§ 3 Justerades föregående sammanträdesprotokoll, 2003-11-11.
§4

Bo Fransson har ej lyckats att få kontakt med SMKR. Beslutades att tillställa SMKR en
skriftlig förfrågan om deras inställning till traditionsvårdande förband.
Sekreteraren redogjorde för F 16 svar angående förbandstillhörighet. F 20 har betalat
hyran för By 97 för år 2004. Telefonabonnemanget är under handläggning.
Medlemsmatrikeln för år 2004 är klar.
Ett 20-tal medlemmar gjorde ett uppskattat besök på Stavfsjö bruksmuseum den 25/11.
”Våra” kanoner har tagits väl om hand på museet.
En representant för Östgöta Brandstodsbolag besökte oss den 24 november med resultat
att vår försäkring behålls i nuvarande omfattning.

§5

Skrivelse från F 16 med program för deras sista månad som flygflottilj.
I nedläggningsceremonin den 19 december deltar Bo Fransson, Agnetha Karlsson, Alvar
Ringh och Åke Renåker. Milersättning utgår.
Tackkort från Carl Norberg, K A Illerstam m fl. för den trevliga jubileumsmiddagen.
Minnesskrift från F 18 Kamratförening med innehåll, Fanöverlämningar till flygvapnets
förband 1939 och 1944.
Årsbok från Svensk flyghistorisk tidskrift.

§6

Kassören meddelade att vi nu strukit åtta medlemmar som trots påstötningar ej betalat in
medlemsavgiften för år 2003.
En restskattsedel på 600:- har inkommit ifrån den lokala skattemyndigheten, kommer att
betalas.

§ 7 Inga
§8

Ordföranden orienterade om programmet på Malmen den 17 december, Flyget 100 år.
K E Karlsson framförde ett tack, med anledning av höstmiddagen, från Ingas catering.
Åke Jönsson framförde ett förslag till delad kostnad vid samåkning. Styrelsen ställer sig
bakom förslaget. Införs i nästa utgåva av tidningen.
Tisdagsfikat återupptas tisdagen den 20 januari 2004.
Nästa ordinarie möte är tisdagen den 20 januari kl. 09.00.

§9

Avslutades mötet med ordförandens tack och klubbslag kl. 0955.

Vid protokollet

Justeras

Åke Renåker

Bo Fransson

Denna årets sista tisdagsträff var vi 41 medlemmar som hade samlats i föreningens
lokaler. Alvar med medhjälpare hade julpyntat lokalen och bjöd på skinkmacka,
lussekatt och pepparkakor. Alvar, Elsie och Göran fick var sin vacker julgrupp med
uppskattande stort tack för alla ”tisdagar” under året. Vi passade även på att gratta KarlErik Karlsson inför hans stundande 60-årsdag. En kort film om julstämningen och all
vacker upplysning av Norrköping avslutade förmiddagen. Vi tillönskade varandra en
God jul och ett Gott nytt år innan vi drog iväg mot de egna julbestyren.

