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Kungl Jämtlands flygflottiljs
Kamratförening
Plats:

Optand, nya biblioteket/arkivet.

Deltagare:

K-G Holmberg,ordf
Anders Falk, vice ordf
Birgitta Andersson, sekr
Mona Jonsson
Christer Nordlund
Göran Olsson
Bo Lindé

Protokoll
2011-09-22

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
I dagsläget finns 19.900:- kr i föreningens kassa.
Restaurang Papegojan har skickat faktura för förtäring under Ordförandekonferensen i
maj. Kassören kommer att via mail skicka fakturor till respektive Kamratförening som
hade deltagare med på konferensen.
Förslag finns att vi vid nästa årsmöte höjer medlemsavgiften från och med år 2013.

7§

Rapport från Mediautskottet
Nästa nummer, det sista för året, och med bl a information och bilder från årets resa,
beräknas klar för utskick till 15 november. Bidrag till tidningen lämnas in senast i
mitten av oktober.
Problem är dock att kopiatorn är trasig och förmodligen för dyrt att reparera den.
Anders Falk väntar efter förfrågan på offert för en annan kopiator.

8§

Rapport från Museiutskottet
Flytt av förråd vid sjöflyget till Lockneberget pågår.
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9§

Rapport från Evenemangsutskottet.
Julfesten, bestämd till den 9 december, kommer även i år att äga rum på Restaurang
Murklan (gamla F 4).
Information kommer i Frösö Lägerblad och då även om julsamlingen, som sker den 6
december i Gamla kyrkan och med kaffe på mässen (f d I 5) efteråt.
Önskemål finns om återföreningsträff för ”gamla” F4-ingar någon gång under Yrandagarna. En kommitté på 2 – 3 personer tar fram uppgifter om var och när samt hur man
lämpligen försöker att nå ut till så många som möjligt, t ex genom Facebook.

10 §

Rapport från arkivarie
En ny förteckning över befintlig litteratur, c:a 600 titlar, har tagits fram.
I bibliotekets skåp ryms 180 – 200 böcker och är av typ flygvapenhistoria, flygplanböcker, memoarer m m. Dessa skall vara tillgängliga för utlåning då inventering och
numrering av böckerna blivit klar. Bestämmelser för ”Hemlån av böcker ur F 4
Kamratförening tillhörigt bibliotek” finns.

11 §

Övrigt
Nya stadgar för Torbjörn Ohlsons minnesfond har tagits fram och är klar att
undertecknas. Officiell överlämning av fonden lämpligt vid julfesten.
Flagga till kamratföreningen är beställd.
Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Förningar (RSMF) har genom Mikael
Andersson skickat ”Förbundets sammanfattning av HKV:s utredning om stöd till
kamratföreningar” till Christer Nordlund, som i sin tur vidarebefordrar skrivelsen till
övriga styrelsemedlemmar.

12 §

Mötet avslutades.

Nästa möte äger rum 2011-10-27, kl 17.30. Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet.

Vid protokollet
Birgitta Andersson
Sekreterare

Justeras

Justeras

K-G Holmberg

Göran Olsson

