F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsesammanträde tisdagen 8 november 2005.
Närvarande: Bo Fransson, Åke Renåker, Stellan Olsson,
Hans Gustafsson, Agnetha Karlsson, Bo Mellblom
Särskilt kallad: Christer Lindehoff
Frånvarande: Björn Sjöstedt, Åke Jönsson, K E Karlsson
Lars-Håkan Svensson följde mötet

§1

Öppnades sammanträdet kl. 0900 av ordförande Bo Fransson.

§2

Fastställdes dagordningen.

§3

Justerades föregående sammanträdesprotokoll, 2005-10-04.
Anm. Sekreteraren påpekade att fastställd dagordning ej följts.

§4

Bo Fransson framförde tack för en lyckad ärtmiddag. Tyvärr med få deltagare.

§ 5 E-post från Carl Norberg som gratulerade till tillkomsten av föreningens hemsida.
§6

Kassören meddelade att hon betalar föreningens Småföretagarförsäkring, motsvarar
en hemförsäkring.
Frågan om viss kostnadsersättning diskuterades. Beslutades att som tidigare ersätta
sekreteraren och stugfogden med 1000:- /år att utbetalas med 500:- två gånger/år
Beslutades att kassören erhåller 800:- /år att utbetalas med 400:- två gånger/år.
En livlig diskussion angående telefonsvaren fördes. Beslutades att behålla nuvarande.
Beslutades att överlämna en julblomma till Elsie Gustafsson, Alvar Ringh, Göran
Bileryd och Ulric Ingå. Kassören ombesörjer detta.

§7

Höstmötet diskuterades. Beslutades att sekreteraren beställer förtäring och att
föreningen subventionerar med 20:- per deltagare.
Godkändes yrkad ersättning för resa och arvode till föredragshållaren Bertil Larsson
med 1032:-.
Med anledning av aviserat byte av lås beslutades om följande fördelning av nycklar:
Styrelsens ordinarie ledamöter får vardera en nyckel till föreningslokalen, By 97,
sekreterare, kassör och stugfogde får dessutom en nyckel vardera till grinden.
Därutöver finns en nyckel till By 97 och grind för tillfällig utlåning.
Sekreteraren tilldelar nycklar och för kvittenslista.
Julavslutning förläggs till tisdagen den 13 december.

§ 8 Till ansvarig utgivare för Hemsidan utsågs föreningens ordförande. Till kontaktman och
informationsansvarig utsågs sekreteraren. Webbmaster är Christer Lindehoff.
§ 9 På fråga angående tomma hyllor i bokrummet svarade Lars-Håkan Svensson att han hade
rensat bort och kastat, enligt hans mening, för föreningen onödiga och ointressanta
böcker och handlingar. L H S sade sig ej känna till befintlig inventarieförteckning
Nästa styrelsesammanträde beslutades till tisdagen den 13 december kl. 0900.
§ 10 Avslutades mötet med ordförandens klubbslag kl. 1008.

Vid protokollet

Justeras

Åke Renåker

Bo Fransson

Anteckningar förda efter styrelsemötet.
Ordföranden hade kallat till ett samrådsmöte med F 3 Kamratförenings styrelse.
Tyvärr så hade han glömt att informera övriga i styrelsen om detta.
Det var därför en decimerad skara som deltog.
Christer Lindehoff redogjorde för vår hemsida och möjlighet för F3 att vara med här.
Några saker som togs upp och diskuterades var
- flygdag på F 7 i juni 2006, eventuell gemensam transport om intresse finns
- FMK har en kurs eller information som riktar sig till bilförare över 65 år
- förslag att m h t kostnaden gå samman om ett föredrag med historikern Martin Bäck
från Linköpings universitet
- märkningen på fpl 29 och 35 vid E4 förbi Linköping. Radikalt förslag, skaffa en
stege och färg
Som orientering nämndes
-

F 3 Kamratförening firar 25-årsjubileum 2006-05-06

-

F 3 Kamratförening har traditionsenlig Lillejul den 10 december

