F13 KAMRATFÖRENING
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2007
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande: Bo Fransson
Vice ordförande: Hans Gustafsson
Sekreterare: Stellan Olsson
Kassör: Agnetha Karlsson
Ledamöter: Karl-Erik Karlsson, Åke Jönsson och Christer Lindehoff
Suppleanter: Björn Sjöstedt och Bernt Sundquist
Tidningsredaktion: Björn Sjöstedt, Åke Jönsson och Ulric Ingå
Revisorer: Bengt Lundin och Johan Andersson
Suppleanter: Elsie Gustafsson och Jan Johansson.
Valberedning: Bo Karlsson och Lars-Erik Karlsson.
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 494.
Några av våra kamrater har gått ur tiden under året.
Föreningens ekonomi framgår av särskild redogörelse.
F17, som är vår traditionsbevarande myndighet, har ekonomiskt bidragit till verksamheten.
Medlemsavgiften ligger kvar på 50:-.
Jubileumsboken Bråvallavingar finns att köpa för 50:- + eventuell portokostnad.
Föreningens klisterdekal finns att köpa för 15:- + eventuell portokostnad.

Verksamhet under året
Plattan framför By 97 är nu mindre belamrad av före detta fordon, däremot är bana 33 fullsatt.
Hoppas den ej sjunker! Så länge försvaret har användning för fältet ska vi vara glada. När
skrotet är slut kanske vi åker ut!
Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden och ett samverkansmöte med företrädare
för F3 Kamratförening.
Karl-Erik Karlsson och Christer Lindehoff har deltagit i ett Kamratföreningsmöte som F17
avhöll i Karlskrona med bl a ett uppskattat besök på KA-museet på Aspö.
”Tisdagsfikat” har under 34 gånger ägt rum med god uppslutning. Samvaro med goda frallor
och gott kaffe (stundom varierat med semlor och lussekatter)som stugfogden Alvar Ring och
hans medhjälpare Elsie och Göran har försett oss med. Förutom ”jugarbänk” finns det gott om
fotoalbum och tidningar från förr och nu att studera.
BRÅVALLABLADET har utkommet med två nummer under året. Björn Sjöstedt, Åke
Jönsson och Ulric Ingå har skött redaktionsskapet med den äran. Medlemmars bidrag
efterlyses. Låt kreativiteten flöda! Redaktionen fixar så att det ser snyggt ut.

Årsmötet avhölls i ”Frivillighuset” den 8 maj. Efter förhandlingarna kåserade Hasse
Johnsson och visade bilder av många gamla fina flygplan och motorcycklar. Väl avvägt och
uppskattat!
Årsdagen av F13 nedläggning , den 30 juni, högtidlighöll vi, som vanligt, med ”medtagen”
skaffning utanför By 97. Vädret var varmt och skönt varför många deltog.!
Septembermöte avhölls den 13 september i Frivillighuset Efter förhandlingarna kåserade
Lars Åberg om hur många vedermödor, men också glada stunder, det kan bjudas under ett
uppdrag med en SAAB 340 ,spaningsversionen, i Arabvärlden. Mycket intressant och
humoristisk! Vi hoppas att flera medlemmar vill berätta om sina upplevelser i den stora
världen!
Höstmöte ägde rum den 8 november å Hemgården i Norrköping. Efter förhandlingarna, med
bl a diskussion om de nya stadgarna, kåserade Lars-Thure Ljungdahl och visade sin film om
skärgårdsprofilen Alsing Svensson. Intresset var stort.
Stadsvandring Vi företog återigen en stadsvandring den 10 oktober med Hans Wärn som
guide. Lyckat igen!
Hemsidan har utvecklats och så sker fortlöpande på ett förtjänstfull sätt av vår webbmaster
Christer Lindehoff. Bidrag från medlemmar önskas! Adressen är f13.kamratforening.se .
Besök den !

Slutord
Föreningens 23:a verksamhetsår har härmed redovisats. Det är alltid roligt att se gamla och
”nya” ansikten vid besök i våra lokaler !
Fortfarande missar en del att betala in medlemsavgiften och därmed är det svårt att hålla
medlemsmatrikeln aktuell. Vi har påmint och fått reaktioner. Positiva men också negativa!
Adressändringar och avlidna på andra orter än Norrköping med omnejd är också svårt att få
orientering om.
Till Chefen F17 och handläggaren Alf Andersson och personal på Malmen framför vi ett
Stort Tack för all värdefull hjälp och allt stöd vi har erhållit !
Sist men inte minst tackar vi alla medlemmar runt om i landet för det förtroende ni visat oss !
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