F13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen 070116.
Närvarande: Bo Fransson, Hans Gustafsson, Stellan Olsson, Agnetha Karlsson,
K E Karlsson, Christer Lindehoff, Åke Jönsson, Bo Mellblom.
Frånvarande: Björn Sjöstedt.
1§. Ordföranden förklarade mötet öppnat.
2§. Dagordningen fastställdes.
3§. Föregående mötesprotokoll justerades.
4§. Inga rapporter fanns.
5§. En skrivelse har inkommit från SMKR ( Sveriges Militära Kamratföreningars
Riksförbund). De meddelade bl a att de begärt och fått uppdrag av Högkvarteret
att utreda Försvarsmakten stöd till kamratföreningsverksamheten. Vi är ej
medlemmar i SMKR och har ej blivit tillfrågade i ärendet. Vi avvaktar HKV
reaktion i ärendet.
Vi har fått ett mail från anhöriga till en äldre medlem som har tappat sin klocka
”FÖR NIT OCH REDLIGHET I RIKETS TJÄNST” om det går att köpa en d:o
på egen bekostnad. Ordf undersöker.
Vi har fått en förfrågan från en son till första chefen för Taktikutvecklingsdivisionen
för JA37(TU JA37) Åke Lindquist, om vi har några bilder och upplysningar om
personer som arbetade med Åke under hans tid på F13. Ordf hjälper honom med
detta.
6§. Kassören redovisade ekonomin för kalenderåret 2006. Ekonomin är god, vi ligger på
plus c:a 8700:-.
Tidningsutgivningen diskuterades p g a att inbetalningskorten för medlemsavgiften
följer med årets första tidning varför vi ska försöka tidigarelägga denna.
Medlemsmatrikeln medföljer sista tidningen för året.
Vi har missat att besluta om viss kostnadsersättning för år 2006. Därför beslutades
nu att som tidigare ersätta sekreteraren och stugfogden med 1000:-/år att utbetalas
med 500:- två gånger/år. Kassören erhåller 800:-/år att utbetalas med 400:- två
gånger /år. Detta gäller retroaktivt för 2006 och vidare tills annat beslutas.
7§. Webmastern orienterade om arbetet med att utveckla hemsidan. Det verkar lovande.
8§. Uppvaktning av medlemmar vid bemärkelsedagar diskuterades. Beslutades att vi ska
som hittils ligga lågt p g a den geografiska spridningen av våra medlemmar.
Sista anmälningsdatum till studiebesöket på SVT i Norrköping 070215 kl 1000
är 070209.
Vårt årsmöte blir 070508. Plats Frivillighuset. Hasse Johnsson kommer att kåsera om
sina upplevelser som flyg och motorcykeltokig fotograf.
Stugfogden får uppdrag att bränna de trasiga flaggor vi har.
9§. Nästa styrelsemöte äger rum 070213 kl 1100.

10§. Ordf avslutade mötet.
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