F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsesammanträde tisdagen den 9 mars 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, 2004-02-10.
§ 4 Sekreteraren orienterade om kontakten med F 17, kn Glenn Pettersson. Vi får i princip
samma stöd som F 3 kamratförening d v s hjälp med porto, exspenser, tryckning m m.
Alvar Ringh har köpt in en bänkdiskmaskin , kostnad 2475:-.
Elsie Gustafsson har köpt nya dukar till fikarummet.
Åke Jönsson meddelade att det är klart med Gunnar Unell som gästföreläsare vid
årsmötet.
Allan Falk har tackat ja till inbjudan den 16 september.
Vårnumret av Bråvallabladet är klart och sänds ut till medlemmarna denna vecka.
Det var en mycket trevlig ärtmiddag på Malmen och ett uppskattat föredrag om DC-3an
den 26 februari.
Några styrelsemedlemmar från F 3 kamratförening besöker oss idag
§5

Inga

§6

Inga

§7

Kort diskussion om våra premieobligationer som löper ut i år.

§8

Nästa ordinarie möte är tisdagen den 13 april kl. 09.00.

§9

Avslutades mötet med ordförandens tack och klubbslag kl. 0928.

Vid protokollet

Justeras

Åke Renåker

Bo Fransson

Antecknat vid samverkansmötet med F 3 Kamratförening samma dag.
F 3 Kamratförening har tillställt SMKR en motion.
Flygdag på F 17 den 28 augusti. Inget beslut togs om en resa dit. Lång resa, flera timmar.
F 3 Kamratförening har styrelsemöte den 25 mars och sitt årsmöte den 8 maj.
Till deras kvartalsmöte den 22 april är vi välkomna med max 5 personer
F 3 Kamratförening inbjuds till vårt årsmöte den 6 maj med max 5 personer samt till vår
föreläsning den 16 september.
Till vår ärtmiddag den 15 april inbjuds F 3 Kamratförening att deltaga med max 8 personer.

