Kungl Jämtlands flygflottiljs
Kamratförening
Plats:

Optand, nya biblioteket/arkivet.

Deltagare:

Anders Falk, vice ordf
Margareta Olsson, sekr
Mona Jonsson
Göran Olsson
Bo Björkman
Bo Lindé
Leif Allonen, valberedning
Henry Olofsson, valberedning

Protokoll
2011-02-17

1§

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

2§

Till sekreterare för mötet utsågs Margareta Olsson.

3§

Till dagens protokolljusterare jämte ordförande valdes Bo Lindé.

4§

Dagordningen godkändes.

5§

Inkommande post
Inget att redovisa.

6§

Ekonomi
Bokslut för 2010 är färdigställt. Budgeten för 2011 är också framtagen. Allt kommer att
redovisas vid årsmötet.

7§

Rapport från Mediautskottet
Frösö Lägerblad kommer att utges 2011-06-30. Som det tidigare har meddelats
kommer huvudtemat att handla om Frösö Läger och dess utveckling.
Vi vill ”puffa” på våra medlemmar om att inkomma med bidrag till vår tidning.

§

Rapport från Museiutskottet
Arbetet pågår enl plan.

9§

Rapport från Evenemangsutskottet.
Årsmötet äger rum 2011-03-17. Bo Björkman ansvarar för att boka lokal samt att beställa
enklare förtäring. För de som önskar förtäring anmäler detta senast den 2011-03-10 till
K-G Holmberg tel 063-44789 eller via e-post på adress: info@f4kamratforening.se
Prel datum för årets grillafton är 2011-05-26.

Årets resa kommer att planeras till hösten.

10 §

Rapport från arkivarie
Det är ett stort jobb att gå igenom alla de fotografier som finns i vårt arkiv. Vi skulle
behöva hjälp av våra medlemmar med detta. Kom gärna ut och hälsa på. Några av oss
fins ute i Ope varje torsdags eftermiddag.
Samarbetar med Lotta- o Flygmuseet ang specifikt flygplanbunden litteratur.

11 §

Övrigt
Vår vice ordförande (Anders Falk) informerade från OTAB:s styrelsemöte:

•

Just nu finns det en entreprenör som är intresserad av att arrendera restaurangen
”Kronan” ute i Ope Teknikland. Ett avtal ska tas fram. Förhoppningen är att
detta ska gå i lås.
Ekonomin för Tekniklandet ser bättre ut än väntat.
Fr o m den 11 juni t o m 21 augusti kommer Teknikland ha öppet varje dag.
Därefter kommer det att vara öppet ytterligare en månad, men då endast lördagar
och söndagar.
Under säsongen kommer bemanningen bestå av Fas 3 jobbare samt ca 7
sommarjobbande skolungdomar.
Precis som förra året behövs det husvärdar.
Till sommaren behövs även personal (frivilliga) till ”Kronans” reception.
Det pågår förhandlingar med Fortverket ang hyra av ”Lockneberget”. Det är
viktigt att ett avtal blir klart före den 1 juli 2011. Landstinget har sponsrat med
medel och finns inget avtal till den 1 juli, fryser det inne.
Vår arkivarie Göran Olsson meddelade att Torsten Ohlson Holm har varit i
kontakt med vår förening och vill överlämna Torbjörn Ohlsons fond till oss.(En
fond som tillhörde F4). Idag är fonden på ca 10.000:- kr. Göran undersöker hur
vi ska gå tillväga med denna överlämning.

•

•

Samtliga handlingar inför årsmötet är klart. Anders Falk ombesörjer utskick av
kallelse till årsmötet.

•

Valberedningen informerade om sitt arbete inför årsmötet.

12 §

Mötet avslutades.

Årsmötet äger rum 2011-03-17, kl 1800. Plats: Optand, Kafé Kronan.
Vid protokollet
Margareta Olsson
Sekreterare
Justeras

Justeras

Anders Falk

Bo Lindé

