F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsesammanträde tisdagen den 14 februari 2006.
Närvarande: Bo Fransson, Åke Renåker, Stellan Olsson, Åke Jönsson,
Agnetha Karlsson, K E Karlsson, Bo Mellblom
Frånvarande: Hans Gustafsson, Björn Sjöstedt
Christer Lindehoff , Lars-Håkan Svensson följde mötet

§1

Öppnades sammanträdet kl. 0900 av ordförande Bo Fransson.

§2

Fastställdes dagordningen.

§ 3 Justerades föregående sammanträdesprotokoll, 2006-01-17.
.
§ 4 Sekreteraren redogjorde för samtal med kn Glenn Petersson F 17. De har inte längre
någon förbandstidning. All information sker via deras hemsida.
Vi får själva betala telefonabonnemanget i fortsättningen, F 17 kan ej åta sig detta.
På inkommen fråga om F 13 veteranmedalj svarade Åke Renåker att den utdelades till
den som varit anställd på F 13 i 25 år. I övrigt inga krav eller prestationer.
§ 5 Fråga från Emil Lindberg angående målning på en SK 60C har av Åke Jönsson bollats
vidare till Jan Anger. Uppdrogs åt sekreteraren att även skicka över frågan till F 3 kamratförening. SK 60 med F 13-märkning flög på Malmen, då ett detachement till F 13.
§6

Kassören redogjorde för den ekonomiska ställningen. Något större utgifter under året
beroende på årsjubileet och inköpta inventarier, bl.a. skrivare, termoskannor och dukar.

§7

Beslutades att föreslå årsmötet oförändrad medlemsavgift 50:-.

§ 8 Beslutades att lägga in en länk till Dag Malmströms hemsida med uppgifter om Rb-68.
Uppdrogs åt sekreteraren att kontakta Dag Malmström angående underlag om Rb-68.
Beslutades, enligt förslag från Christer Lindehoff, att lägga in föreningens protokoll med
mera på vår hemsida. Tillgång till handlingarna skall dock begränsas till styrelsens
medlemmar. Styrelsemedlemmarna tilldelas ett lösenord för åtkomst av handlingarna.
§ 9 Agnetha Karlsson efterlyste CD:n över våra inventarier. Sekreteraren kollar upp.
Nästa styrelsesammanträde beslutades till tisdagen den 14 mars 2006 kl. 0900.
§ 10 Avslutades mötet med ordförandens klubbslag och tack kl. 0945.
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