F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsesammanträde torsdagen den 2 september 2004.
Närvarande: Bo Fransson, Åke Renåker, Åke Jönsson, K E Karlsson,
Stellan Olsson, Agnetha Karlsson, L H Svensson
Frånvarande: Torbjörn Karlbom, Björn Sjöstedt, Bo Mellblom

§1

Öppnades sammanträdet kl. 1000 av ordförande Bo Fransson.

§2

Fastställdes dagordningen.

§ 3 Justerades föregående sammanträdesprotokoll, 2004-06-08.
§ 4 L H Svensson meddelade att han sanerat fältflygarpärmen och lämnat den i bokrummet.
Ordföranden nämnde att Bertil Henriksson förväntar sig svar på insänd artikel till
tidningen. Vidtalades Åke Jönsson att ta kontakt med Henriksson.
§5

Ordföranden överlämnade två CD från Hasse Johnsson. En med bilder från årsdagen
och en över våra inventarier i By 97. Inventarie-CD:n kopieras och förvaras hos kassör
och sekreterare. Bertil Nilsson kontaktas för att klara ut vad som behövs för att se på
CD:n om årsdagen.
Diskuterades eventuellt behov och hyra av bankfack. Inget beslut togs.
Beslutades att ordföranden och sekreteraren åker på FV kamratföreningsträff på F 17
den 14 – 16 september. Föreningen svarar för kostnader för transport, mat och husrum.
Sekreteraren redogjorde för vår blivande hemsida under F 17. www.f17.mil.se
Beslutades att en punkten Hemsida tas upp på dagordningen i fortsättningen.

§6

Beslutades om ett bidrag på 2000:- till Rügen Runt Resan. Disponeras av reseledaren.
Kassören meddelade att 30 medlemmar ännu ej betalt årsavgiften. Påtalas i nästa
nummer av tidningen. Inbetalningskort bifogas.
Beslut togs om förnyat förordnande för Agnetha Karlsson som firmatecknare för F 13
Kamratförening vad avser medel innestående på Nordea, Postgirot och Länsförsäkringar
bank.
Beslutades att denna paragraf skulle anses omedelbart justerad.

§7

Stellan Olsson framförde förslag om framtagning av någon form av standar eller annat
motsvarande för föreningen.
Ordföranden kontaktar Allan Falck om föredraget den 16/9. Ersättning för resa.
Höstmöte beslutades till den torsdagen 11 november.
Sekreteraren undersöker lokal, förslag Hemgården.
Uppdrogs åt ordföranden att kontakta Roland Printzsköld som föredragshållare.
Diskuterades former för föreningens 20-årsjubileum. Förslag att slå samman årsmöte
och jubileum till slutet av april 2005.
Åke Jönsson orienterade om Glotternhaveriet för 50 år sedan. Beslutades att
tidingsredaktörerna påkallar lokalpressens uppmärksamhet för 50-årsdagen av haveriet.
Ärtmiddag planeras till slutet av oktober. Renåker, K E Karlsson och Ringh anordnar.

§8

Ordföranden tog upp frågan om märkningen av flygplanen vid Linköpings infarter.
Ordföranden fick uppdraget forska i ärendet och att något flygplan märks med F 13.
Åke Jönsson tog upp frågan om ledarvård, föreslog ersättning för gjorda insatser.
Nästa ordinarie möte är tisdagen den 5 oktober kl. 0900

§9

Avslutades mötet med ordförandens tack och klubbslag kl. 1146.

Vid protokollet

Justeras

Åke Renåker

Bo Fransson

