F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsesammanträde tisdagen den 10 februari 2004.
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, 2004-01-20.
§ 4 Björn Sjöstedt redogjorde för sin kontakt med HKV angående traditionsbevarande
myndighet. Protokollet tillställer F 17 skrivelse i ärendet enligt vårt önskemål.
Uppdrogs åt sekreteraren att ta kontakt med F 17 för att höra vad de kan göra för oss.
Konstaterades att SMKR inte hörts av. Björn Sjöstedt fick i uppdrag att kontakta Sven
Scheiderbauer för att få lite mer information om arbetsläget i SMKR.
§5

F 16 Kamratförening har fått ny adress.
F 3 Kamratförening inbjuder till ärtmiddag med föredrag om DC-3an den 26 februari.
Sekreteraren lämnar besked till Jäderlind om hur många som kommer till middagen.

§6

Framfördes önskemål om nya dukar till fikarummet. Beslutades att Elsie Gustafsson
får i uppdrag att köpa in dessa.
Bifölls förslag från Alvar Ringh om inköp av en bänkdiskmaskin.

§7

Beslutades att årsmötet avhålls den 6 maj kl. 1700 i Frivillighuset. Alvar Ringh bokar
lokalen.
Gunnar Unell är kvällens föredragshållare med ämnet ”spioner” bl. a. om Wennerström.
Beslutades att ha en föredragskväll torsdagen den 9 september kl. 1800 med Allan Falk
som föredragshållare.
Ordföranden fick i uppdrag att kontakta Allan Falk.
Beslutades att inbjuda F 3 Kamratförenings styrelse till samverkansmöte i mars månad.
Sekreteraren kontaktar F 3 Kamratförening för bestämmande av datum.
Beslutades att hålla ”öppet hus” den 30 juni kl. 17 – 20, 10-årsdagen av flottiljens
nedläggning. Meddelande om detta tas in i nästa nummer av tidningen.

§8

Festkommittén för 2. komp får låna våra lokaler den 10 februari.
Tillstyrktes förfrågan från FMK om lån av vår ljudanläggning till deras årsmöte den 4
mars. Bo Karlsson svarar för hanteringen av anläggningen. Lånekostnad 250:-.
Nästa ordinarie möte är tisdagen den 9 mars kl. 0900.

§9

Avslutades mötet med ordförandens tack och klubbslag kl. 0958.

Vid protokollet

Justeras

Åke Renåker

Bo Fransson

