F13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 18 november 2008.
Närvarande: Bo Fransson, Hans Gustavsson, Agnetha Karlsson, Åke Frisk, Carsten Aronsson, Christer
Lindehoff, Björn Sjöstedt Karl-Erik Karlsson, Jan Ebringer, Bernt Sundquist, .
Frånvarande:.

1. §

Ordföranden öppnade mötet.

2. §

Dagordningen fastställdes.

3. §

Föregående protokoll justerades.

4. §

Bo Fransson och Jan Ebringer representerade F13 Kamratförening vid
Kamratföreningsmötet i Karlskrona. Själva mötet gav inte så mycket för våran
del däremot var besöket på Marinmuseet och Litorina Folkhögskolas
Båtbyggarlinje mycket uppskattat. Väl värt ett besök.
Våran skrivelse till kommunen angående anhållan om föreningstöd har tydligen
kommit på driven så Daniel Rogat har fått en egen kopia, vi ska även skicka en
kopia av skrivelsen till Eva Andersson.
Agnetha har haft mailkontakt med Fridström på FortF angående deras planer för
By 97 men det gav inget.
Till tingsrätten angående medling med FortF tisdagen den 2 december åker Bo
Fransson, Agnetha Karlsson och Åke Frisk.
Styrelsen diskuterade vad vi skulle ta upp för frågor under mötet med
kommunrepresentanterna. Efter fikat visar vi vad som finns i by 97 och försöker
få reda på vad kommunen har för planer för F13-området, om vädret tillåter gör
vi sedan en runda på området för att visa hur det ser ut med bl.a.
jordkulehangarerna.

5. §

Efter en diskussion angående finansiering av framtida kostnader framgick att
höjning av medlemsavgiften var ofrånkomlig. Hur mycket får vi ta ställning till
senare.
1500:- är avsatta till fikakassan inför årets sista tisdagsfika.
Från årsskiftet höjs avgiften för tisdagsfikat från 10:- till 20:-

6. §

Hemsidan uppdaterad.

7. §

Agnetha köper julblommor till ”fikagruppen” och Ulric Ingå.
CD-skiva med Kamratföreningens inventarier ska läggas ut på
styrelsemedlemmarnas hemsida samt några exemplar hos styrelsemedlemmar.

8. §

Nästa styrelsemöte tisdagen 16 december.

9. §

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Åke Frisk

Bo Fransson

