F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsesammanträde tisdagen den 18 april 2006.
Närvarande: Bo Fransson, Åke Renåker, Stellan Olsson, Åke Jönsson,
Agnetha Karlsson, K E Karlsson, Hans Gustafsson, Bo Mellblom
Frånvarande: Björn Sjöstedt
L H Svensson och Christer Lindehoff följde mötet

§1

Öppnades sammanträdet kl. 0900 av vår ordförande Bo Fransson.

§2

Fastställdes dagordningen.

§ 3 Justerades föregående sammanträdesprotokoll, 2006-03-14.
.
§ 4 Ordföranden redogjorde för sin kontakt med Leif Kihlsten. Kihlsten kan komma den
9 november till en kostnad av 2000:- + reseersättning.
Beslutades att anlita Kihlsten och att förlägga höstmötet på Hemgården kl. 1900.
Sekreteraren beställer lokalen och förtäring till mötet.
Fråga via e-post från Anders Forsberg om mässtradition på officersmässen.
Ordföranden forskar vidare i ärendet.
§ 5 Inbjudan från F 3 Kamratförening till deras 25-års jubileum den 6 maj.
Beslutades att ordföranden Bo Fransson med hustru representerar F 13 Kamratförening.
Gåva i form av Bråvallavingar överlämnas till jubilaren.
Skr 2006-03-23 från SFHM angående inventering av museiföremål. För vår del torde
det gälla modellflygplanen som vi har som deposition från Flygvapenmuseet.
§6

Inga.

§7

Diskuterades frågor runt årsmötet. Till minne. Kolla högtalarens funktion före mötet.
Beslutades att traditionsenligt ha öppet hus på årsdagen den 30 juni med början
kl. 1600. Egen fikakorg medtages. Annonsering i lokalpressen i början av juni.

§ 8 Webbmastern orienterade om att F 3 Kamratförening vill vara med på hemsidan.
Beslutades att lägga in F 3 som underdomän under huvuddomänen men med eget
lösenord m m.
Enligt tidigare överenskommelse betalar F 17 abonnemangskostnaden.
§ 9 Stellan Olsson meddelade att diaprojektorn behöver en översyn eller ersättas med en ny.
Kassören meddelade att inventarieförteckningen är klar och att pappersutskrift är på väg.
Uppdrogs åt kassören att undersöka intresse för en bussresa till F 7 flygdag den 18 juni.
Nästa styrelsesammanträde beslutades till tisdagen den 16 maj 2006 kl. 0900.
§ 10 Avslutades mötet med ordförandens klubbslag och tack kl. 1003.

Vid protokollet

Justeras

Åke Renåker

Bo Fransson

