F13 KAMRATFÖRENING
Protokoll fört vid styrelsemöte tisdagen den 20 januari 2009
Närvarande: Bo Fransson, Hans Gustavsson, Agnetha Karlsson, Åke Frisk, Carsten Aronsson, Christer
Lindehoff, Karl-Erik Karlsson, Jan Ebringer, Bernt Sundquist, Björn Sjöstedt.
Frånvarande:

1. §

Ordföranden öppnade mötet.

2. §

Dagordningen fastställdes.

3. §

Föregående protokoll justerades.
Det var något oklart hur medlemstidningen betalas, gör vi det eller är det F17?
Agnetha och Björn utreder.
Efter utredning. F17 betalar.

4. §

Från Hyresnämnden i Linköping. Återkallande av ”Medling lokal”. Bil. 1.
En skrivelse från ”Olle” som tycker vi ev. ska lägga ner föreningen? Bil 2.
Skrivelsen från ”Olle” läggs till handlingarna utan åtgärd.
Vi har fått julhälsningar från Kamratföreningarna F1, F17 och F18.
Nästa år måste även vi skicka lite julhälsningar.

5. §

Bokslutet är klart. Utgiftssidan har ökat har ökat rätt markant,

6. §

Hemsidan uppdaterad,
Redaktören för hemsidan vill ha fler tips och idéer från medlemmarna.
Studiebesök: Håkan Hultberg SMHI visar oss runt på SMHI torsdagen 26
februari och kommer då att prata om meteorologi och hydrologi.
Lars-Erik Karlsson tar över som teknisk redaktör för våran medlemstidning efter
Ulric Ingå som önskat avgå.
Föredragshållare till årsmötet 7 maj blir Allan Falk som kommer att hålla ett
föredrag om den nedskjutna DC3-an på 50-talet och händelser omkring den.

7. §

Nästa styrelsemöte 3 februari kl. 1100

8. §

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

Åke Frisk

Bo Fransson
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TILL ORDFÖRANDE OCH STYRELSE.

Läste i sista Bråvallabladet att de gamla trotjänarna Åke Jönsson och Stellan Ohlsson
har lämnat styrelsen.
Dessa båda kommer att lämna ett stort tomrum efter sig då det för närvande saknas
profiler och framrorallt flygsinnade medlemmar i styrelsen. Det var tidigare högtids
stunder att läsa om Stellans uppleveser som pilot och Åkes berättande i intressanta och
historiska reportage. Hoppas att de båda kan fortsätta med detta.
Det är viktigt att roreningen kan behålla den status i styrelsen som bör representera
ett tidigare flygförbands leverne.
Tidigare artiklar som har skrivits i bladet är för de flesta läsarna ganska ointressanta
som tex. lastbilstransporter och allmänt skitprat om tidigare kollegor i mekanikertjänst,
så kallat" mekrumssnack" som passar bättre på ljugarbänken.
Vidare så vore det lämpligt om roreningen kunde samlas kring olika objekt för att
stimulera verksamheten och samhörigheten.
Varror inte skaffa ett tidigare flygplan som varit vid F13 och restaurera detta i lik
het med vad andra roreningar har gjort ?
Eller varför inte göra en hårdsatsning på att bygga en ny föreningslokal eller ev.
överta något lämpligt objekt.
Föreningen får anses vara mycket "avslagen" vad nu detta kan bero på. Det är därför
viktigt att fä fram nya och engagerade medlemmar som i likhet med Stellan och Åke
kan rora Bråvallaandan vidare.
Tänk bara på vilka stora och färgstarka profiler flottiljen har haft som tex.Robban Widmark,
Pelle Rydelius, PG.Persson, Kjell Nilsson, Lennart Pettersson med många flera.
Ett annat rorslag är att lägga ned föreningen i likhet med vad som just nu diskuteras
vid det gamla fd. Fl2 i Kalmar.

Vänliga hälsningar från Olle

