F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsesammanträde tisdagen den 15 mars 2005.
Närvarande: Hela styrelsen, Bo Fransson, Torbjörn Karlbom, Åke Renåker,
Agnetha Karlsson, Åke Jönsson, Stellan Olsson, K E Karlsson,
Bo Mellblom, Björn Sjöstedt, Alvar Ringh, L H Svensson

§1

Öppnades sammanträdet kl. 0903 av ordförande Bo Fransson.

§2

Fastställdes dagordningen.

§ 3 Justerades föregående sammanträdesprotokoll, 2005-02-08
§ 4 Ordföranden orienterade om mötet med F 3 Kamratförening den 8 mars. F 17, som är
vår traditionsbevarande myndighet, har möte med företrädare för kamratföreningarna
F 3, F 5, F 10, F 12, F13 och F 17 den 11 – 12 maj. F 3 kamratförening, med visst
bistånd av F 13 kamratförening, svarar för mötets genomförande på Malmen.
Ordföranden har skickat inbjudan till våra gäster den 23 april. Tyvärr så kan Börje
Björkholm med hustru ej närvara då hälsoläget inte är så bra.
Den nya Pc:n är på plats. Lennart Persson rekommenderar inköp av en ny skrivare.
§5

Diskuterades om deltagande i och frågor inför F 17 möte på Malmen den 11 – 12 maj.
Frågan hänsköts till nästa styrelsemöte.

§6

Kassören redovisade det ekonomiska läget. Det ser ljust i dagsläget.
Sekreteraren meddelade att emblem/klistermärke för kamratföreningen är upptryckta.
De finna att köpa för 20:- st. Alvar Ringh har hand om försäljningen på tisdagsfikat.
Lars-Håkan Svensson presenterade en räkning för inköpt färgpatron till sin skrivare.
Beslutades att betala ut begärda 199:-.
Beslutades att komplettera vår nya PC med en CD-brännare á 255:-.
Godkändes kostnadstillägg på 374:- för av Alvar Ringh inköpta termoskannor.

§7

Redovisades och godkändes verksamhetsberättelsen för 2004.

§ 8 Sekreteraren lämnade lägesrapport om föreningens hemsida. Handläggaren
Madeleine Östlund är tjänstledig till september månad, oklart vem som ersätter henne.
§ 9 Sekreteraren meddelade att det är klart med lokal för årsmötet.
Uppdrogs åt sekreteraren att köpa en laserskrivare till den nya Pc:n för max 5000:-.
Nästa styrelsesammanträde beslutades till tisdagen den 12 april kl. 0900.
§ 10 Avslutades mötet med ordförandens tack och klubbslag kl. 0958.
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