F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsesammanträde tisdagen den 20 januari 2004.
Närvarande: Bo Fransson, Åke Renåker, Alvar Ringh,
Agnetha Karlsson, K E Karlsson, Bo Mellblom, Åke Jönsson,
Torbjörn Karlbom, Björn Sjöstedt, L H Svensson

§1

Öppnades sammanträdet kl. 1045 av ordförande Bo Fransson.

§2

Fastställdes dagordningen.

§ 3 Justerades föregående sammanträdesprotokoll, 2003-12-16.
§4

Vår Rb 68 är nu övertagen av och flyttad till Robotmuseet i Arboga.
”Flyget 100 år” högtidlighölls på Malmslätt den 17 december i närvaro av bl. a kung
Carl XVI Gustav och några av föreningens medlemmar. Vid F 16 nedlägningsceremoni
den 19 december representerades F 13 Kamratföreningen av styrelsen med Bo Fransson,
Agnetha Karlsson, Alvar Ringh och Åke Renåker. Det var en högtidlig tillställning med
fanöverlämning, avtäckning av minnessten och korum. Svenska kocklandslaget svarade
för en fantastisk god lunchbuffé.

§5

Ikaros, Flygvapenmuseets årsbok har kommit.

§ 6 Diskuterades årsavgiften och beslutades att bibehålla den på 50:-.
Beslutades om en kostnadsersättning till sekreteraren och ”tisdagschefen” om 1000:vardera.
Kassören lämnade en kort redogörelse över ekonomin. Den är under kontroll.
Uppdrogs åt Björn Sjöstedt att kontakta Protokollet i HKV för att efterhöra läget på vår
ansökan om traditionsbevarande myndighet.
.
§ 7 Föredrogs och godkändes verksamhetsberättelsen för år 2003.
Överlämnades underlag för valberedningens arbete till Bo Mellblom.
Beslutades att hålla årsmöte den 6 maj på plats e s o. Sekreteraren undersöker lokal.
Diskuterades förslag på lämplig föredragshållare som Erik Bratt, Allan Falck eller
Gunnar Unell till årsmötet. Åke Jönsson fick i uppdrag att kontakta Gunnar Unell.
Förslag väcktes och beslut togs om tre föredragstillfällen under året.
Diskuterades former för 10-årsdagen den 30 juni. Föreslogs ”Öppet hus” som vanligt.
Diskuterades policy för hedersbetygelser. Beslutades i princip att vid bortgång hedra
aktiva styrelseledamöter och grundare av föreningen.
Föreningen bekostar hedersbevisningen.
§8

Åke Jönsson överlämnade tre böcker från Britta Tullberg till kamratföreningen.
Presstopp för tidningen är 20 februari och utgivning i början på mars månad.
Fråga om ny kopiator och skrivare diskuterades med beslut att avvakta tills vidare.
Nästa ordinarie möte är tisdagen den 10 februari kl. 09.00.

§9

Avslutades mötet med ordförandens tack och klubbslag kl. 1215.

Vid protokollet

Justeras

Åke Renåker

Bo Fransson

