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Verksamhet under året
Problemet med lokalfrågan har äntligen fått en lösning. Vi hyr nu lokalen av Norrköpings
kommun med ettårskontrakt löpande.
F13 Kamratförening har under året haft 9 st protokollförda styrelsemöten.
”Tisdagsfikat” har som vanligt fortgått under året och vi har träffats 38 gånger med god
uppslutning, vi brukar vara ca 30 till 40 st så sorlet i fikarummet är rätt så högt. Stugfogden Sune
Axelsson brukar förse oss med gott bröd, goda kakor och gott kaffe.
Förutom ”ljugarbänk” finns det gott om fotoalbum och tidningar från förr och nu (även från
andra förband) att läsa och studera.
F13 Kamratförenings årliga Mariehamnskyssning genomfördes 7 – 8 mars.
Den 28 april besökte ett 40-tal medlemmar NT och fick en guidad visning av tryckeriet. Efter
lunch i Nya Parkens restaurang besöktes Norrköpings visulaeringscenter där man efter en
genomgång av dagens visualiseringsteknik bjöds på en tredimensionell upplevelse.
Årsmötet avhölls den 12 maj på Restaurang Eklunden. Efter fikat fick deltagarna lyssna på fd
flygteknikern Cathinka Rotting om sin nuvarande verksamhet som polis och speciellt om FNuppdraget i Sudan.

Den 30:e juni hade vi den traditionella minnesdagen av flottiljens nedläggning med öppet hus vid
By 97. Underhållningen stod Sega Gubbar för.
34 medlemmar deltog i en tredagarsresa till Berlin den 5 – 7 september. I Berlin genomfördes en
bussrundtur i stadens centrala delar med guidning av hans Wärn som under fyra år varit Sveriges
försvarsattaché i Tyskland. Under kvällen gjordes en längre båttur i högsommarvärme under 75
av stadens broar.
Den 19 oktober hade vi städdag i och utanför By96 med god anslutning.
Den 26 oktober besöktes Himmelstalundsgymnasiets blomsterskola där Bertil Tallving guidade.
Nästa besök var Stadium Arena som förevisades av Stefan Nilsson. Lunch intogs på De
Geerskolans restaurangskola. Därefter fortsatte man till Kyrkans hus för att få en guidad visning
av museiföreståndaren Curt Gränjefors.
Kamratföreningens höstmöte den 17 november avhölls på restaurang Eklunden där ca 75
medlemmar kom för att lyssna på Thorbjörn Engbacks berättelse ”Ett flygarliv”.

