F 13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsesammanträde tisdagen den 23 maj 2006.
Närvarande: Bo Fransson, Stellan Olsson, Åke Jönsson,
Agnetha Karlsson, Christer Lindehoff, Bo Mellblom
Frånvarande: Hans Gustafsson, K E Karlsson, Björn Sjöstedt
Särkilt kallad till mötet: Åke Renåker

§1

Öppnades sammanträdet kl. 0940 av ordförande Bo Fransson.
Ombads Åke Renåker föra dagens protokoll.

§2

Fastställdes dagordningen.

§2½ Konstituerade sig styrelsen enligt följande:
till v. ordförande utsågs Hans Gustafsson
till sekreterare utsågs Stellan Olsson
som kassör kvarstår Agnetha Karlsson
styrelseledamot Karl-Erik Karlsson
styrelseledamot och tillika tidningsredaktör är Åke Jönsson
ny styrelseledamot och tillika webbmaster är Christer Lindehoff
Diskuterades sekreterarens arbetsuppgifter och fördelning av dessa på styrelseledamöterna.
Åke Jönssons förslag att styrelsens ledamöter växelvis skulle föra protokoll avslogs. Strider
mot § 6 i föreningens stadgar.
Kl. 1015 gjordes uppehåll i mötet för kort fikapaus.
§ 3 Justerades föregående sammanträdesprotokoll, 2006-04-18.
.
§ 4 Ordföranden rapporterade från sitt deltagande i F 3 kamratförenings 25-årsjubileum.
Ett stort byggprogram, i 100-miljonerkronorsklassen, pågår på Malmen.
Frågan om ”Tårtsupen” utreds vidare.
Sekreteraren meddelade att lokal och förtäring är beställd till höstmötet 9 november.
Bussresa till flygdag på F 7 sker i samverkan med F 3 och Frivilligorganisationen.
§5

Skrivelse från flygvapeninspektören med inbjudan till flygdag på F 7 den 18 juni.

§6

Kassören meddelade att 70-talet medlemmar ännu ej betalat medlemsavgiften.
Godkändes förslag och togs beslut att sponsra flygdagsresan med 1500:Webbmastern redogjorde för kostnaderna för Hemsidan. F 3 betalar halva kostnaden.
Godkändes gjort inköp av blommor i samband med årsmötet.
Godkändes gjort inköp av tre pumptermosar till fikarummet.
Uppdrogs åt Stellan Olsson att inköpa en timer till kopieringsapparaten

§7

Beslutades att höstens verksamhet startar igen den 22 augusti. Styrelsemöte samma dag.
Väcktes förslag om resa till Military Tattoo i Globen den 2. september. Inget beslut togs.

§ 8 Webbmastern orienterade om hemsidans utformning och innehåll.
§ 9 Arbetet med fördelning av förre sekreterarens, Åke Renåker, arbetsuppgifter på styrelsens
medlemmar fortsatte.
Nästa styrelsesammanträde beslutades till tisdagen den 20 juni 2006 kl. 0900.
§ 10 Avslutades mötet med ordförandens klubbslag kl. 1135.
Vid protokollet

Justeras

Åke Renåker

Bo Fransson

