F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsesammanträde tisdagen den 14 december 2004.
Närvarande: Bo Fransson, Åke Renåker, Åke Jönsson, Agnetha Karlsson,
Stellan Olsson, Alvar Ringh, K E Karlsson, Bo Mellblom, Björn Sjöstedt
L H Svensson
Frånvarande: Torbjörn Karlbom,

§1

Öppnades sammanträdet kl. 0903 av ordförande Bo Fransson.

§2

Fastställdes dagordningen.

§ 3 Justerades föregående sammanträdesprotokoll, 2004-11-02.
§ 4 Inga
§5

Inga

§6

Kassören var bekymrad över av F 17 utlovad utebliven betalning av försäkringspremie.
16 medlemmar har trots påstötningar ej betalt medlemsavgiften för år 2004. Beslutades
om uteslutning av dessa.
Beslutades att Alvar Ringh får disponera 1 300:- för inköp av nya termoskannor.

§ 7 Beslutades att hyra HV lokaler på F13 för årsmöte och jubileumsmiddag 2005, att anlita
Ingas catering för maten och att Ronny Sjödin svarar för musikalisk underhållning.
Beslutades att till middagen bjuda in föreningens förste ordförande Börje Björkholm
med dam, föreningens upphovsman L H Svensson med dam och F 3 Kamratförenings
ordförande Ingvar Jäderlind med dam. Föreningen bekostar middagen för dessa.
Till gästtalare för kvällen föreslogs L H Svensson vilken även tackade ja till uppdraget.
Beslutades att K E Karlsson och Åke Renåker tar fram meny m m för middagen.
Nicklas Lennartsson redogjorde för möjligheten att trycka upp ”flottiljemblemet” och
kostnader härför. Framfördes förslag om tillägget Kamratförening på emblemet.
Nicklas återkommer med besked och kostnad för detta.
Valberedningen informerades om nuläget i styrelsen.
Ordföranden informerade om SMKR:s brev och fick i uppdrag att skriftligen avsäga oss
vårt medlemsskap.
§ 8 Vår hemsida finns nu på F 17 hemsida. Mer information kommer efter hand.
§9

Beslutades att årets julblomma överlämnas till Elsie Gustafsson, Ulrik Ingå, Göran
Bileryd och Alvar Ringh.
Nästa möte beslutades till tisdagen den 18 januari 2005 kl. 0900.

§ 10 Avslutades mötet med ordförandens tack och klubbslag kl. 1007.

Vid protokollet

Justeras

Åke Renåker

Bo Fransson

