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Dagordning vid årsmöte 2019-03-19
1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av föredragningslista för mötet
3. Fråga om mötets stadgenliga utlysande
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
5. Justering av röstlängd.
6. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll
7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019.
8. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2019.
9. Revisorernas berättelse för samma tid.
10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11.Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för räkenskapsår2020.
12.Fastställande av arbetsplan för arbetsåret 2020.
13.Val av följande funktionärer:
a. Ordf. för en tid av ett år.
b. Det antal styrelseledamöter för två år som beslutas av årsmötet,
varvid hälften av ledamöterna väljs vartannat år för kontinuitet i
styrelsen.
c. Två revisorer jämte suppleanter.
d. Tre ledamöter som kommitté för valberedning.
14.Beslut angående ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
(förslag till stadgejustering)
15.Behandling av motioner, som av enskild medlem väckts på sätt som
stadgarna föreskriver (§ 9)
16.Beslut om årsavgift för år 2021.
17.Mötet avslutas.

.
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Ordförande tar ton

Hej alla medlemmar, och hoppas att ni alla är friska
mår bra!
Nu har vi redan kommit en bra bit in i 2021 och skolorna startar
sina sommarlov. Låt oss hoppas att vi efter allt Coronastök kan
få en fin och avkopplande sommar med sol och bad.

Närdetta skrivs i slutet av maj månad kan vi notera att man nu
kommer att ta beslut om lättnander och vi kommer att kunna
starta om vår verksamhet så sakteliga. Vi kommer att så snabbt
som möjligt genomföra ett sammlat årsmöte för
verksamhetsåren 2019 och 2020 för att åter komma i fas. Vi har
sent nåtts av uppgiften att Teknikland åter slår upp portarna
inför säsongen 2021 mellan 28 juni och 22 augusti dagligen
mellan 10 och 16.
Efter ett hittills turbulent och osäkert år fick F4 Kamratförening
fattat beslutet att ställa in alla planerade aktiviteter fram till
årsmötet 2021 som vi hoppas kunna hålla den 16 september. Det blev ju inget årsmöte under2020
och inte heller tidigare innevarande år eftersom Coronan kom och stökade till det.
Nu har vi dock beslutat att försöka smyga igång verksamheten igen eftersom de flesta nu har fått sitt
vaccin och vi åter kan träffas under nästan normala former. Vi kommer därför att hålla ett årsmöte
omfattande verksamhetsåren 2019 och 2020 för att försöka komma i fas igen. Du hittar handlingar för
årsmötet längre in i tidningen.
Även om all organiserad och planerad verksamhet hittills har varit ställd på paus så har ändå viss
verksamhet kunnat rulla på och då huvudsakligen utförd från hemmet. Även viss verksamhet vid vårt
kansli har kunnat utföras, främst katalogarbeten och inventering samt omlokalisering inom vårt
bibliotek.Du vet väl att vi idag har över 750 böcker i vår bibliotekssamling som kan lånas av alla
medlemmar!
Vi närmar oss ett nytt år med god fart och jag har däför tittat igenom vår medlemsförteckning inför
nästa gallring och kunnat notera att viljan att betala sin medlemsavgift inte verkar vara särskilt hög!
Kolla gärna hur det står till med din inbetalning och tänk på att det aldrig är för sent att betala!
Via vår hemsida kan du enkelt kontrollera om du har betalt. Just nu har vi dock inte möjlighet att
uppdatera hemsidan eftersom vi inte kommer åt den server som härbärgerar denna.
Som avslutning så vill vi önska er alla:

En riktigt skön sommar!

Anders Falk
Ordförande
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Så blev mitt
liv

ÅRSMÖTESHANDLINGAR
2020/2021

Anders Falk
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Kungl. Jämtlands flygflottiljs
kamratförening

Arbetsordning för verksamhetsåret 2020
Styrelsen för Kungl. Jämtlands flygflottiljs Kamratförening skall under verksamhetsåret 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avhålla 8-9 ordinarie styrelsemöten
Arrangera minst 1 resa till besöksmål av intresse för medlemmarna
Arrangera medlemsträffar med föredrag (motsv.)
Arrangera 1 – 2 sammankomster med förtäring, varav en skall vara julmiddag
Ge ut föreningstidningen med två nummer
Under verksamhetsåret aktivt verka för samhörigheten mellan fd. F 4-anställda
Arbeta aktivt för bevarande av flottiljens minne och traditioner
Hålla föreningens hemsida ständigt uppdaterad
Hålla föreningens biblioteksinnehåll tillängligt för utlåning till medlemmarna
Aktivt deltaga i MILMUS Z olika dokumentationsprojekt
Aktivt arbeta för att föreningens "överskottsmateriel" görs tillgänglig för föreningens
medlemmar
Planera för100-årsjubileet 2026

Mötesplan 2020
• Styrelsemöten
30 Januari
27 Februari
19 Mars
28 April
28 Maj
18 Juni
Juli mötesfri
27 Augusti
24 September
29 Oktober
26 November
17 December
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Kungl. Jämtlands flygflottiljs
kamratförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019
Styrelsen för Kungl. Jämtlands flygflottiljs Kamratförening får för verksamhetsåret 2018
avge följande verksamhetsberättelse:
Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamöter:
Supleanter:

Anders Falk
Bernth Ohlsson
Inger Olofsson
Christer Nordlund
Tord Andersson
K-G Holmberg

Ansvariga för respektive utskotts verksamhet har varit:
Museum:
Media:
Evenemang:
Arkivarie:

Tord Andersson
Anders Falk
styrelsen
Christer Nordlund

Övriga förtroendevalda:
Revisorer:
Valberedning:

Gunhild Modin
Lena-Karin Lundgren
Mona Jonsson (supleant)
Urban Bengtsson
Göran Matsson
Orvar Vikström

Det har åter varit ett lugnt år för föreningen, där verksamheten rullat på i stort enligt den
uppgjorda planeringen. Under verksamhetsåret har arkivarbetet legat på en låg nivå främst
beroende på tidsbrist.
Projektet med slutinventering och registrering av våra samlingar har under året fortsatt på
en låg nivå där framför allt bristen på personal har varit styrande. Det sedan mitten av 2000talet uteblivna stödet från vår fadderförband (F 21) har under 2019 åter givit föreningen ett
tillskott av 20.000:- samt fria utskick av vår föreningstidning. Den under året planerade
resan fick tyvärr utgå även detta år på grund av att andra åtaganden upptog all tid och
bristande intresse från medlemmarna för deltagande. Grillkvällen utgick enligt tidigare år då
intresset för denna aktivitet under senare år varit mycket låg.
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1.

Mötesverksamhet och organisation

Under året har 9 protokollförda styrelsemöten genomförts.
Styrelsen har under året tyvärr fått leva med ett antal vakanser som vi inte kunnat finna ersättare till.

2.

Kansliet

Även under 2019 har någon egentlig kansliverksamhet inte genomförts, främst på grund av att det
mesta arbetet har lagts på att slutföra det arbete som vår förre arkivarie Göran Olsson tyvärr inte han
slutföra före sin död.

3.

Information

Under verksamhetsåret har vår föreningstidning utkommit med två nummer enligt plan. Övrig
information har meddelats genom vår hemsida.
Under året har antalet medlemmar minskat något då inga nya medlemmar tillkommit.
Vid åretsslut var antalet registrerade medlemmar 156.

Anders Falk
Ordförande

Bernth Ohlsson
Sekreterare

Inger Olofsson
Kassör
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Kungl. Jämtlands flygflottiljs
kamratförening

Arbetsordning för verksamhetsåret 2021
Styrelsen för Kungl. Jämtlands flygflottiljs Kamratförening skall under verksamhetsåret 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avhålla 8-9 ordinarie styrelsemöten
Arrangera minst 1 resa till besöksmål av intresse för medlemmarna
Arrangera medlemsträffar med föredrag (motsv.)
Arrangera 1 – 2 sammankomster med förtäring, varav en skall vara julmiddag
Ge ut föreningstidningen med två nummer
Under verksamhetsåret aktivt verka för samhörigheten mellan fd. F 4-anställda
Arbeta aktivt för bevarande av flottiljens minne och traditioner
Hålla föreningens hemsida ständigt uppdaterad
Hålla föreningens biblioteksinnehåll tillängligt för utlåning till medlemmarna
Aktivt deltaga i MILMUS Z olika dokumentationsprojekt
Aktivt arbeta för att föreningens "överskottsmateriel" görs tillgänglig för föreningens
medlemmar
Planera för100-årsjubileet 2026

Mötesplan 2021
• Styrelsemöten
28 Januari
25 Februari
25 Mars
29 April
27 Maj
17 Juni
Juli mötesfri
26 Augusti
30 September
30 Oktober
25 November
16 December
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Kungl. Jämtlands flygflottiljs
kamratförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020
Styrelsen för Kungl. Jämtlands flygflottiljs Kamratförening får för verksamhetsåret 2020
avge följande verksamhetsberättelse:
Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamöter:
Supleanter:

Anders Falk
Bernth Ohlsson
Inger Olofsson
Christer Nordlund
Tord Andersson
K-G Holmberg

Ansvariga för respektive utskotts verksamhet har varit:
Museum:
Media:
Evenemang:
Arkivarie:

Tord Andersson
Anders Falk
styrelsen
Christer Nordlund

Övriga förtroendevalda:
Revisorer:
Valberedning:

Gunhild Modin
Lena-Karin Lundgren
Mona Jonsson (supleant)
Urban Bengtsson
Göran Matsson
Orvar Vikström

Det har åter varit ett lugnt år för föreningen, där verksamheten startades upp enligt den
uppgjorda planen men, ganska snart fick ställas i pausläga på grund av Coronapandemin.
Under verksamhetsåret har därför inget organiserat föreningsarbete bedrivits.Under
verksamhetsåret har dock ett Coronasäkrat arbetsmöte genomförts under hösten. I övrigt har
all verksamhet i stort legat nere. Den verksamhet som trots allt kunnat genomföras har
bedrivits från respektive bostad.
Från vår fadderförband (F 21) har under 2020 åter givit föreningen ett tillskott av 20.000:samt fria utskick av vår föreningstidning.

1.
Mötesverksamhet och organisation
Under året har inga protokollförda styrelsemöten10genomförts.

Anders Falk
Ordförande

Christer Nordlund
Ledamot

Bernth Ohlsson
Sekreterare

Inger Olofsson
Kassör

Tord Andersson
Ledamot
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Valberedningens förslag till F4 Kamratförenings årsmöte 2021
Ordförande:

Anders Falk

omval 1år

Ledamot:

Bernth Ohlsson
Tord Andersson
Christer Nordlund
Inger Olofsson

vald till 2022
omval 2 år
vald till 2022
omval 2 år

Suppleant:

K-G Holmberg
Lars Stadigh
Göran Mattsson

omval 1 år
nyval 1 år
nyval 1 år

Revisor:

Lena Karin Lundgren
Gun Modin

omval 1 år
omval 1 år

Revisorsuppleant:

Mona Jonsson

omval 1 år

Valberedning:

Urban Bengtsson, Göran Mattsson och Orvar Wikström
står till förfogsnde som valberedning om årsmötet så önskar.
För valberedningen 2021-04-05
/ Urban Bengtsson och Göran Mattsson
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Medlemmar i Jämtlands Flygflottiljs kamratförening kallas härmed till
årsmöte avseende verksamhetsåren 2019 och 2020
Tid:
torsdag 16. september kl: 18:00
Plats: Kronan Teknikland
Innehåll: Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Kallelsen utgår endast med föreningstidningen och föreningens
officiella hemsida
Hjälp till att sprida denna kallelselse!
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Föreningsinfo. våren/sommaren 2021
Medlemsavgift 2021
Dags att påminna om medlemsavgiften för 2021. I likhet med de senaste åren är denna oförändrad, 150:-. En
del medlemmar har efterfrågat inbetalningskort, men i vår strävan att hålla alla administrativa kostnader så låga
som möjligt så skickar vi inte ut några sådana i år heller eftersom vi vet att de flesta betalar sina räkningar via
Internet och då inte har bruk för något inbetalningskort. Inbetalning gör du till föreningens bankgirokonto:
5048-6885. Ange ditt medlemsnummer som referens.
Under senare år har vi tyvärr kunnat konstatera att betalningsviljan hos medlemmarna har sjunkit. Vi har därför
under året plockat bort medlemmar som under flera år satt i system att ”åka snålskjuts” på de medlemmar som
lojalt betalar varje år. Någon kan därför ha plockats bort trots att personen vill stå kvar. Om du blivit bortgallrad
så betala in medlemsavgiften och ange sedvanliga kontaktuppgifter så aktiverar vi ditt medlemskap igen. Din
medlemsavgift skulle ha varit betald senast till 2021-04-01.
Som de flesta väl har noterat så skickar vi inte längre ut några medlemskort. Anledningen till detta är främst
kostnadsskäl, men även det merarbete som framställningen av korten innebär. Vi tror att våra medlemmar har
förståelse för detta .
Planerade aktiviteter 2021
All under 2020 planerad verksamhet har efter hand fått utgå.
Verksamheten avseende 2021 har på grund av det för stunden rådande läget ställts i pausläge, dock planerar
vi att försöka genomföra det ordinarie årsmötet under mars månad om smittläget så tillåter.
Angivna aktiviteter och datum är preliminära och flyttas vid behov. Dock är årsmötet låst till tid och plats.
Föreningens arkiv och bibliotek
Du vet väl att vårt arkiv och bibliotek är tillgängligt för alla medlemmar. Besök oss alla helgfria torsdagar mellan
13:00 och 16:00 som är vår normala öppettid Vi kan svara på de flesta frågor om våra arkivhandlingar och
böcker. Här kan du också ta del av vårt fotoarkiv .
Påminner om att vi nu har DVD-filmerna om Tunnan, Lansen, Draken och Viggen i vårt arkiv. Ta tillfället i akt
och låna någon av dessa nu om sommaren skulle bli blöt!
Vi tycker det är ganska trist att våra medlemmar inta tar del av och lånar från vårt eget bibliotek. För närvarande
innehåller detta över 725 olika titlar. du är välkommen att ta del av utbudet varje helgfri tordagseftermiddag då vi
normalt finns på plats (under sommaren dock sporadiskt!)
Besök Teknikland i sommar
När detta skrivs, de sista dagarna under maj månad 2021, har vi just nåtts av beskedet att Teknikland planerar
att öppna sina portar för säsongen 2021 den 28. juni och ha öppet dagligen mellan 10 och 16 fram till och med
den 22 augusti.
Därutöver försöker vi jobba med våra samlingar som vanligt varje helgfri torsdag enligt vanlig rutin.
Medlemsrabatter 2021
Att förhandla fram rabatter är idag ingen lätt uppgift. De flesta företag har idag plockat bort denna typ av
förmåner. Föreningen har idag kvar endast medlemsrabatt hos K-bygg Fresks där det är framför allt färger som
vi som medlemmar i Kamratföreningen kan köpa billigare. Normalt är rabatten hela 25% på ordinarie pris men
endast omfattande icke redan nedsatta produkter eller kampanjprodukter. Rabatten får du som medlem genom
att uppge vårt kundnummer: 19208
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Aktivitetskalender 2021
Kalendern innehåller en grovplanering av aktiviteter under 2021. Efter hand som aktiviteterna tar fastare form
återfinns en dagsaktuell kalender på vår hemsida www.f4kamratforening.se
JANUARI 2021

FEBRUARI 2021

MARS 2021

APRIL 2021
MAJ 2021

JUNI 2021
Kansliet stänger för semester från midsommar
30 Tidningen kommer ut med nummer 30
AUGUSTI 2021
26 Kansliet öppnar igen efter semestern
26 Styrelsemöte
SEPTEMBER 2021
16 Årsmöte för åren 2020 och 2021
OKTOBER 2021
NOVEMBER 2021
15 Tidningen kommer ut med nummer 31.
28 Styrelsemöte
DECEMBER 2021
Julfest 2021 Inställd 2021
? Julbön i gamla kyrkan
16 Kansliet stänger för jul / nyår

Nästa nummer av Frösö lägerblad….
…räknar vi med att kunna ha ute hos medlemmarna 15. november 2021
Då berättar vi bland annat om följande:
• Hur blev resultatet efter Coronans härjningar?
• Kåserier, berättelser och klurigheter från svunna tider
• Reportage från våra genomförda aktiviteter
• Övriga nyheter
Vi vill redan nu tillönska alla medlemmar:

En skön och Coronafri
sommar!
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Jämtlands flygflottiljs Kamratförening
C/o Anders Falk
Benskedsvägen 11
831 61 ÖSTERSUND

Alltid uppdaterad, besök vår hemsida:
www.f4kamratforening.se
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