F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsesammanträde tisdagen den 11 maj 2004.
Närvarande: Bo Fransson, Åke Renåker, Åke Jönsson, Bo Mellblom,
Stellan Olsson, L H Svensson
Frånvarande: Torbjörn Karlbom, Björn Sjöstedt, Agnetha Karlsson,
K E Karlsson

§1

Öppnades sammanträdet kl. 0905 av ordförande Bo Fransson.

§2

Fastställdes dagordningen.

§ 2,5 Konstituerade sig styrelsen enligt följande:
v. ordförande, frågan bordlades till nästa styrelsemöte
sekreterare, Åke Renåker
kassör, Agnetha Karlsson
ledamot, Stellan Olsson, Torbjörn Karlbom, Karl-Erik Karlsson, Åke Jönsson
i tidningsredaktionen ingår Björn Sjöstedt, Åke Jönsson och Ulric Ingå
§ 3 Justerades föregående sammanträdesprotokoll, 2004-04-13.
§ 4 Ordföranden meddelade att han fått mail från Göte Pudas, F 11 som önskar få
föreningens stadgar sig tillsända. Sekreteraren ombesörjer detta.
Vi har även fått beskedet att C GRO FV Samo, Thomas Bergqvist, har fattat beslut om
att F 13 och F 3 kamratföreningar skall tillhöra F 17 i traditionsvårdshänseende.
Rättelse av skr 2004-04-05 Förteckning över traditionsvårdsuppgifter, kommer att ske.
§5

Skr från F17 med inbjudan till kamratföreningsmöte på F 17, 2004-06-03 - - 4, med två
representanter från respektive förening.
Beslutades att ordföranden och sekreteraren åker på mötet.
Skr från GRO FV 2004-04-05, Förteckning över traditionsvårdsuppgifter m. m.
Sekreteraren skickar in rättelse till skrivelsen.

§6

Inga

§ 7 Beslutades att årsdagen den 30 juni börjar med samling vid minnesstenen kl. 1700,
därefter förflyttar vi oss till föreningens lokaler för att där avnjuta medhavda
förnödenheter.
Påminnelse om 10-årsdagen införs i lokalpressen genom sekreterarens försorg.
Uppdrogs åt ordföranden att vidtala siste flottiljchefen, Göte Pudas, att komma till
årsdagen.
§8

75 medlemmar hade anmält sig till årsmötet och efterföljande förtäring i by 97.
Tyvärr så uteblev 10 st. med en onödig kostnad som följd.
Drygt 60-talet medlemmar har ännu ej betalat sin medlemsavgift.
Beslutades ta sommaruppehåll med tisdagsfikat den 8 juni fram till den 24 augusti.
Beslutades att Åke Jönsson håller kontakt med NT och Åke Renåker med Folkbladet.
Nyvalde styrelsemedlemmen Stellan Olsson lämnade upplysningar om konstnären till
väggmålningen Bråvalla slag på gamla underbefälsmässen, Ingemar Kjellgren. Han
anlitades som illustratör av FBS som då var förlagt till F 13.
Nästa ordinarie möte är den 8 juni kl. 0900.

§9

Avslutades mötet med ordförandens tack och klubbslag kl. 0955.

Vid protokollet

Justeras

Åke Renåker

Bo Fransson

