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Kungl Jämtlands flygflottiljs  Protokoll 

Kamratförening   2011-05-26 

 
Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet. 

Deltagare: Anders Falk, vice ordf 
 Birgitta Andersson, sekr 
 Mona Jonsson 

Göran Olsson 
 Urban Bengtsson 
 
 
     
1 § Ordförande förklarade sammanträdet öppnat. 
 

2 § Till sekreterare för mötet utsågs Birgitta Andersson. 
 

3 §  Till dagens protokolljusterare jämte ordförande valdes Göran Olsson. 
 

4 §  Dagordningen godkändes. 
   

5 § Inkommande post 
 
 Inget att redovisa. 
    

6 § Ekonomi 
 
 Fakturan för fika och lunch under FV:s kamratföreningars Ordförandekonferens den     
 5 – 6 maj slutade på 5075:- kronor. 
 
 Medlemskort som ännu inte skickats ut kommer att skickas ut tillsammans med 
 kommande Frösö Lägerblad. 
  

7 § Rapport från Mediautskottet 
  
 Frösö Lägerblad kommer ut i slutet av juni och kommer bl a att innehålla reproducerad  
            artikel om F4 och även vad som hänt vid Teknikland under våren. 
  

§  Rapport från Museiutskottet 
 
 Arbetet pågår enl plan. 
  

9 § Rapport från Evenemangsutskottet. 
 

 Inte klart med höstens resa. 
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10 § Rapport från arkivarie 
 
 Per post kommer en del förfrågningar från föreningar och även privatpersoner om att 
 få dekaler, vilket skickas till de som önskar detta. 
  

11 § Övrigt 
 
 Teknikland öppnar för säsongen den 11 juni och har öppet till 21 augusti. 
 Specialvisningar kan sedan förekomma under helgerna i höst. 
 Utställningarna är färdigställda i muséet och bandvagn, bilar och kanon på plats ute. 
 Bernt Ohlson jobbar på med MOB-förrådsmuséet. 
 
 Fler husvärdar behövs. Intresserade kan anmäla sig via mail till Teknikland eller
 till Pelle Björkqvist och då även för visning av Flyg & Lotta-muséet. 
 De som ställer upp som husvärdar får instruktioner om vad som ingår i uppdraget och 
 klädsel är valfri (men gärna uniform). 
 
 Restaurang Papegojan har skrivit avtal att arrendera restaurang ”Kronan” vid
 Teknikland fr o m 1 juni. 
 
 Göran Olsson har tagit fram ett förslag till nya stadgar för Torbjörn Ohlsons fond. 
 Förslaget delades ut till styrelsemedlemmarna, för att läsas igenom och komma med 
 förslag till nästa möte. 
 
 Lena och Terje Hallin, som flyttar till London under en period, har ställt frågan om att 
 få låna 20 uppsättningar av det porslin som finns med sällskapets emblem för att ha 
 vid sina bjudningar i London. Detta skulle ge ett bra tillfälle för dem att berätta om F4 
 och Frösön. Porslinet finns idag i något utrymme i restaurang ”Kronan”.                       
 Styrelsen beslutade att låna ut porslinet.  
 

12 § Mötet avslutades. 
 
Nästa möte äger rum 2011-06-16, kl 17.30. Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet.  
 
Vid protokollet 
 
 
Birgitta Andersson 
Sekreterare 
  
 
Justeras Justeras 
 
 
Anders Falk Göran Olsson 
 


