Kungl Jämtlands flygflottiljs
Kamratförening
Plats:

Optand, nya biblioteket/arkivet.

Deltagare:

Anders Falk, vice ordf
Margareta Olsson, sekr
Christer Nordlund
Mona Jonsson
Göran Olsson
Urban Bengtsson
Bo Lindé
Viveca Jonsson

Protokoll
2011-01-27

1§

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

2§

Till sekreterare för mötet utsågs Margareta Olsson.

3§

Till dagens protokolljusterare jämte ordförande valdes Urban Bengtsson.

4§

Dagordningen godkändes.

5§

Inkommande post
Inget att redovisa.

6§

Ekonomi
I dagsläget finns ca 22.200 kr på föreningens kassakonto.
Vid mötet togs beslut om att de medlemmar som betalar januari t o m november
gäller för innevarande år. De som betalar i december kommer att räknas som att
betalningen är för nästkommande år.

7§

Rapport från Mediautskottet
Arbetet med nästa nummer av Frösö Lägerblad har påbörjats. Huvudtemat kommer att
handla om Frösö Läger och dess utveckling.
De som nu har öppnat restaurangen på ”Murklan” är intresserade av att använda oss
som annonspelare på sin hemsida samt i tidningarna. Alla i styrelsen samtyckte till
detta.

§

Rapport från Museiutskottet
Den SK60 som saknades i vår monter är nu införskaffad.

9§

Rapport från Evenemangsutskottet.
Årsmötet äger rum 2011-03-17. Efter årsmötet bjuder föreningen på en enklare
förtäring. Ansvarig för detta är Bo Björkman.

10 §

Rapport från arkivarie
Arbetar med att få all flyglitteratur sammanslagen.
För att få mer plats i vårt arkiv kommer dubbletter av böcker att flyttas till ett
kallförråd.
Det är fortfarande inte klart om hur det blir med att få komma in med vår materiel i
Lockne. Förhandling pågår.
Vår monter kommer att förnyas med en tavla, där vi kan se vart våra anläggningar
(baser, lfc, etc) fanns placerade.

11 §

Övrigt
• Urban Bengtsson som sitter med i valberedningen för Milmus redovisade förslag till
2011 representanter:
Som ordinarie representant föreslås Christer Nordlund.
Som suppleant föreslås Tord Andersson.
Styrelsen godkände förslaget.
• F4 kamratförenings valberedning kommer att inbjudas till nästa möte som äger rum
17/2. Kamratföreningens sekr ansvarig för inbjudan.

12 §

Mötet avslutades.

Nästa möte äger rum 2011-02-17, kl 1730. Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet.
Vid protokollet
Margareta Olsson
Sekreterare
Justeras

Justeras

Anders Falk

Urban Bengtsson

