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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
Bo Björkman
Göran Olsson
Viveca Jonsson

Protokoll
2011-10-27

1§

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

2§

Till sekreterare för mötet utsågs Birgitta Andersson.

3§

Till dagens protokolljusterare jämte ordförande valdes Christer Nordlund.

4§

Dagordningen godkändes.

5§

Inkommande post
Inget att redovisa.

6§

Ekonomi
I dagsläget finns ca 15.000:- kr i föreningens kassa.
Fakturor är skickade till de Kamratföreningar som deltog vid konferensen i
maj.
Kamratföreningens flagga är klar och finns nu i föreningens lokaler.
Skylt, som anger att flaggan införskaffats genom Torbjörn Ohlsons minnesfond,
saknas dock.
Kostnader i samband med kommande julfest är 3.200:- kr.
När någon gjort ett godkänt inköp meddelas kassören att faktura är på väg.

7§

Rapport från Mediautskottet
Ny kopiator är på plats och Frösö Lägerblad är klar för att skickas ut.
Den som har möjlighet att delta kommande torsdag för att hjälpa till vid leveransen är
välkommen till kansliet.
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8§

Rapport från Museiutskottet
De flesta av lastpallarna vid sjöflyget är nu flyttade till Lockneberget. Även mycket av
det som förvarats i förråd vid Teknikland är flyttat dit (Böcker, tidskrifter, tavlor etc.).
Materiel som finns i förråd i Espnäs måste flyttas, då Försvarsmakten skall nyttja
förråden själva. Vi har blivit uppsagda därifrån till den 31 december och vart fordonen
vid sjöflyget, som var tänkta att flyttas till Espnäs, nu förrådsställs är inte klart ännu.
Glasmontrar, som det finns många utav, skulle kunna säljas ut. Intäkter från en sådan
försäljning går då till Milmus Z.
Då det är risk för arbetsskador vid arbetet med att flytta materiel, bestämdes att
skyddsskor köps in till de som behöver (3 – 4 par). Förslag att köpa på Jula som har
skyddsskor för ca 270:- kr paret.

9§

Rapport från Evenemangsutskottet.
Inbjudan till julfesten den 9 december, finns på hemsidan och även en annons i Frösö
Lägerblad. Anmälan senast 30 november och inbetalning till festen görs på föreningens
bankgiro 5048-6885 i samband med anmälan eller senast sker betalning på plats.
Inbjudan till julsamlingen i Gamla kyrkan den 6 december finns också den på hemsidan
samt annons i Frösö Lägerblad.

10 §

Rapport från arkivarie
I glasskåpet i biblioteket ryms nu ca 200 böcker av allmänintresse bl a en ny bok
skriven av Alf Ingesson Thoor. Hyllorna är uppmärkta och individmärkningen av
böckerna pågår.

11 §

Övrigt
För att jobba för en återföreningsträff för ”gamla” F 4-ingar tillsattes en arbetsgrupp
bestående av Viveca Jonsson, Urban Bengtsson och Bo Lindé. Inriktningen är att nå ut
till så många som möjligt och att träffen sker under ”yran-veckan” 2012.
Ordförande kontaktar Torsten Olsson Holm om undertecknandet av de nya stadgarna
för Torbjörn Ohlsons minnesfond samt om inbjudan till julfesten för officiell
överlämning av fonden.
Kamratföreningens Jämtlandsskåp, som gjordes på uppdrag av Gunnar Ståhl, och som
idag står på ett kontor vid Teknikland, bör märkas upp att det tillhör F 4 kamratföreningen.

12 §

Mötet avslutades.
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Nästa möte äger rum 2011-11-24, kl 17.30. Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet.

Vid protokollet
Birgitta Andersson
Sekreterare

Justeras

Justeras

K-G Holmberg

Christer Nordlund

