Kungl Jämtlands flygflottiljs
Kamratförening

Plats:

Milmus kansli ”F4”

Deltagare:

K-G Holmberg/ Ordförande
Urban Bengtsson/ sekr
Anders Falk
Christer Nordlund
Kjell Bergman

Protokoll
2008-08-26

1§

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

2§

Till sekreterare för mötet valdes Urban Bengtsson

3§

Till dagens protokolljusterare jämte ordförande valdes Kjell Bergman

4§

Anmälan Övriga frågor
Tas upp efterhand se 11 §.

5§

Dagordningen godkändes

6§

Inkommande/Utgående post
Fakturor har inkommit dels från årets Expo Norr, och dessutom gällande föreningens
nya domänadress.

7§

Ekonomi/ Gunnel E
Kassören kunde inte deltaga vid dagens möte, ekonomi-läget tas upp vid
nästkommande möte.
Ny Mus är inköpt till föreningens nya PC.
Urban B hade köpt fikabröd till dagens möte. (20:-)

8§

Rapport från medieutskottet/ Anders F
Nästa nr av F4 AKTUELLT är i uppstartningsskedet enligt fastställd plan. Vilket
TEMA som skall gälla redovisas vid nästa möte.

9§

Rapport från museiutskottet/ Christer N
Gamla Vikingatronen kommer troligen att skänkas till det pågående Vikingamuseie bygget på Norderön.
”Operation” vikingasköldar har startats upp av Christer och Anders.

10 §

Rapport från evenemangsutskottet/ Bosse B (kunde inte delt vid dagens möte)
Kommande arrangemang ;
Årets julfest skall planeras, 5/12 preliminär dag och planerad plats Frösö Strand enligt

2007 års julfest. Diskuterades om att alternativ plats i år eventuellt skulle kunna vara
Murklan. Bosse kontaktar Frösö strand och Christer N kontaktar Kjell på Stocke för att
höra om Murklan är ett möligt alternativ.
Årets Julbön med julkaffe planeras enligt samma rutin som tidigare år, planerad dag
9/12. Ordförade och Bosse B ansvarar för planering och samordning med I5, A4 och
ATS kamratföreningar.
Beslut; årets resa är inställd pga tidsbrist.
Ordförande rapporterade från årets Expo Norr och framförde ett särskilt tack till
deltagade funktionärer.
11 §

Anmälda ärenden/övriga frågor
Inga Anmälda ärenden.

12 §

Nästa möte: torsdag 25 september 2008.

13 §

Mötet avslutas

Vid protokollet

Urban Bengtsson
Justeras

Justeras

K-G Holmberg /ordförande

Kjell Bergman

