F13 KAMRATFÖRENING
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2008.
Styrelsen har efter årsmötet bestått av:
Ordförande: Bo Fransson
Vice ordförande: Hans Gustafsson
Sekreterare: Åke Frisk
Kassör: Agnetha Karlsson
Ledamöter: Karl-Erik Karlsson, Christer Lindehoff, Carsten Aronsson och Jan Ebringer
Suppleanter: Björn Sjöstedt och Bernt Sundquist
Tidningsredaktion: Björn Sjöstedt, Åke Jönsson och Ulric Ingå
Revisorer: Bengt Lundin och Johan Andersson
Antal medlemmar var vid årets slut 480
Föreningens ekonomi framgår av särskild redogörelse.
F17, som är vår traditionsbevarande myndighet, har ekonomiskt bidragit till verksamheten.
Medlemsavgiften ligger fortfarande kvar på 50:-.
Jubileumsboken Bråvalla vingar finns att köpa för 50:- + eventuell portokostnad.
Föreningens klisterdekaler finns att köpa för 15:- + eventuell portokostnad.

Verksamhet under året
Mitt under högsommaren fick vi det tråkiga men tyvärr väntade beslutet att vi blev uppsagda
från våran nuvarande lokal By97 och utflyttningen ska vara genomförd senast den 30 juni
2009.
Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden, ett extra sammanträde angående
uppsägningen från vår nuvarande lokal och ett samverkansmöte med företrädare för F3
Kamratförening på Malmen.
”Tisdagsfikat” har under 36 gånger ägt rum med god uppslutning. Samvaro med goda frallor,
kakor och gott kaffe 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 (även från andra förband) att läsa och studera. Hasse Johnsson har under rätt många
tisdagar visat videofilmer på allt mellan himmel och jord, uppskattat.
Årets Kamratföreningsmöte genomfördes i Karlskrona där våra deltagare var Bo Fransson och
Jan Ebringer.
Vi har under året haft tre möten med politiker och tjänstemän från Norrköpings kommun
angående vår fortsatta existens på Bråvalla och samtliga har varit positiva till vår verksamhet
på Bråvalla i vår nuvarande lokal.
Bussresa till Stockholm och besök på Livrustkammaren och Sveriges Television genomfördes
25 mars.

Besök på SAAB i Linköping genomfördes den 6 maj där vi informerades om Jas 39 Gripen
och det framtida förarlösa flygplanet, efter den informationen genomfördes en rundvandring
där vi bland annat fick se ”elefanten” det sista flygplanet som skulle levereras till Flygvapnet.
Det finns i dag på F17.
Årsdagen av F13 nedläggning högtidlighölls traditionsenligt den 30 juni med ”medtagen”
fikakorg. Noterbart är att F13 skulle firat 65-årsjubileum den 1 juli.
Norrköpings skolmuseum och Norrköpings rådhus besöktes den 3 september.
Höstmötet ägde rum på Hemgården den 6 november där Hans Wärn kåserade om sin tid som
handelsattaché i Japan och Kina.

STYRELSEN

Bo Fransson

Hans Gustavsson

Åke Frisk

Agnetha Karlsson

Carsten Aronsson

Karl-Erik Karlsson

Christer Lindehoff

Jan Ebringer

