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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
Christer Nordlund
Göran Olsson
Bo Lindé

Protokoll
2011-11-24

1§

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

2§

Till sekreterare för mötet utsågs Birgitta Andersson.

3§

Till dagens protokolljusterare jämte ordförande valdes Anders Falk.

4§

Dagordningen godkändes.

5§

Inkommande post
Inget att redovisa.

6§

Ekonomi
I dagsläget finns ca 13.000:- kr i föreningens kassa.
Frågan om försäkring av föreningens inventarier kom upp och det behöver forskas lite
mer i ämnet. En fråga för kassören ??

7§

Rapport från Mediautskottet
Frösö Lägerblad är utskickad enligt plan.

8§

Rapport från Museiutskottet
Arbetet har pågått måndag – onsdag de senaste veckorna med att flytta bl a fordon och
kanoner till Gråbodarna (Skyttecentrum) och glasmontrar m m till Lockneberget.
Förråden i Espnäs är tömda.
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9§

Rapport från Evenemangsutskottet.
Ett trettiotal anmälningar har redan nu kommit in till julfesten och sista anmälningsdag
är den 30 november.
Till julsamlingen i Gamla kyrkan, med efterföljande kaffe på ”gamla” I 5-mässen, den 6
december behövs ingen anmälan men förhoppningsvis deltar många.

10 §

Rapport från arkivarie
De nya stadgarna för Torbjörn Ohlsons minnesfond är undertecknade.
Fodral till fanan är införskaffat dock saknas mässingsskylten, som visar att flaggan
införskaffats genom Torbjörn Ohlsons minnesfond.
”Kalla krigets luftförsvar. Flygstridslednings- och luftbevakningsradar i Sverige.” är
en bok skriven av Alf Kling och Bernt Törnell. Boken är skänkt till Kamratföreningen
av Alf Kling och finns för utlåning. (Individmärkt som Nr 570 i boksamlingen.)
Föreningen har fått ett erbjudande om att för 995:- kr köpa boken ”All The Worlds
Aircraft 2009 – 2010” skriven av Jane´s. (Priset ute i handeln kommer att ligga på ca
3000:-). Mötet beslutade att köpa in boken.

11 §

Övrigt
Ordförande har bjudit in Torsten Olsson Holm till julfesten, då den officiella
överlämningen av Torbjörn Ohlsons minnesfond sker. Den inköpta fanan ansvarar
Göran Olsson för att finns med på festen.
Ordförande kontaktar Lowissa Mannerheim om att Kamratföreningens Jämtlandsskåp
flyttas från nuvarande plats till föreningens lokaler. Skåpet kommer att fotograferas
och bilderna + annons läggs ut för försäljning på Blocket.

12 §

Mötet avslutades.
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