F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsesammanträde tisdagen den 8 juni 2004.
Närvarande: Bo Fransson, Åke Renåker, Åke Jönsson, Bo Mellblom,
Stellan Olsson, Agnetha Karlsson, L H Svensson
Frånvarande: Torbjörn Karlbom, Björn Sjöstedt, K E Karlsson

§1

Öppnades sammanträdet kl. 0906 av ordförande Bo Fransson.

§2

Fastställdes dagordningen.

§ 3 Justerades föregående sammanträdesprotokoll, 2004-05-11.
§ 4 Ordföranden orienterade om mötet med kamratföreningar från F 3, F 10, F 12, F 13 och
F 17 på F 17 den 3 – 4 juni. Ett intressant och givande möte. F 17 har avsatt en summa
runt 10 000:- per förening för kostnader för porto, tidningstryck, expenser m m.
F 17 hemsida får nyttjas av kamratföreningarna för egen information. Direktiv kommer.
F 3 och F 13 blir värdar för motsvarande möte i juni 2005. F 17 är sammanhållande.
Möte med FV kamratföreningar äger rum på F 17 den 14 – 16 september, inbjudan e s o.
Vår framtida hemvist i By 97 är i dagsläget oklar.
Göte Pudas har meddelat att han ej kan komma till årsdagen den 30 juni. Ordföranden
fick i uppdrag att kontakta Karl Ljunge och be honom komma och tala på årsdagen.
§5

Sekreteraren har besvarat FM HKV Gro skrivelse 2004-04-05 angående traditionsvård.

§6

Kassören meddelade att våra obligationer är inlösta med 40 000:-. Beslutades att
avsluta kontot i Nordea och flytta över behållningen till Länsförsäkringar bank.
51 medlemmar har ännu ej betalat medlemsavgiften för 2004.
Fråga väcktes om ett mindre bidrag till färdkost vid föreningens resor. Åke Jönsson
förordade att frågan tas upp på årsmötet.

§7

Åke Jönsson tog upp fråga om höjning av ersättning vid samåkning. Inget beslut togs.
Lokal press och radio/tv orienteras om aktiviteten den 30 juni.
Beslutades att styrelsen samlas i By 97 en timme före samlingen vid minnesstenen.
Stellan Olsson meddelade att han fått f. d. Fältflygarföreningens kvarlämnade alster.
De blev hårt svedda vid branden i Baksmällan i februari 1968. Lars-Håkan Svensson
erbjöd sig att läsa igenom handlingarna för att se om det är något som vi skall spara på.
Åke Jönsson orienterade om att det 2005-05-02 är 50 år sedan Glotternhaveriet. Kort
diskussion om vad vi skulle kunna göra med anledning härav. Frågan tas upp igen i höst.

§8

Till vice ordförande för kommande år utsågs Torbjörn Karlbom.
Fråga om vårt medlemskap i SMKR togs upp. Vi avvaktar höstens stora möte med FV
kamratföreningar innan vi fattar beslut om fortsatt medlemskap. Det hörs ju inte något
ifrån SMKR.
Tisdagsfikat börjar igen tisdagen den 24 augusti.
Nästa ordinarie möte är den 31 augusti kl. 0900.

§9

Avslutades mötet med ordförandens sommarhälsning tack och klubbslag kl. 1006.
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