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Kungl Jämtlands flygflottiljs  Protokoll 

Kamratförening   2012-01-26 

 
Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet. 

Deltagare: K-G Holmberg,ordf 
Anders Falk, vice ordf 

 Birgitta Andersson, sekr 
 Mona Jonsson 
 Christer Nordlund 

Göran Olsson 
Urban Bengtsson 

 Bo Lindé 
 
     
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 
 

Från styrelseordförande Per Cederqvist vid Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap har till 
kamratföreningen kommit en intresseförfrågan om utökad flygning av SK50 och SK28. 
Förfrågan vidarebefordras även till Svensk Flyghistorisk Förening. 
 
Posten vid Chaufförvägen (Företagscenter) kommer att stänga och kunder hänvisas till 
Stadsdel Norr (gamla I5-området). För att inte behöva hyra postbox ändras föreningens 
adress till ℅ Anders Falk. 
 
Kallelse har inkommit till Milmus Z:s årsmöte den 21 februari. 
 
Ett paket som förmodligen innehåller böcker har kommit till kassören.  

                                                                                                                                                                                                                                              

6 § Ekonomi 
 

Föreningen har ca 33.000:- kronor i kassan. 
 
Medlemsantalet är lite oklart då många inte betalt medlemsavgiften eller “bara” betalar 
vartannat år. Justering på gång.  
 
Finns även några obetalda fakturor från förra årets Ordförandekonferens samt från 
julfesten. Påminnelse skickas ut.         
 

7 § Rapport från Mediautskottet 
  
           Medlemsregistret utskrivet för redigering. 
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8§  Rapport från Museiutskottet 
 
 Lowissa Mannerheim har gjort en handlingsplan om Tekniklands framtid.   
 
 
9 § Rapport från Evenemangsutskottet. 

 
Kamratföreningens Årsmöte är den 15 mars.  
Café Kronan bokas och förtäring beställs. 
 
Skall den planerade återföreningsträffen för ”gamla” F 4-ingar ske under yran-veckan och 
på Teknikland eller skall den ske då STCC (Scandinavian Touring Car Championship) har 
sina tävlingar vid F4 Frösö Park i augusti? 
Ett förslag på aktivitet vid träffen är att åka med Ångaren Östersund. 
 

10 § Rapport från arkivarie 
 

Inventeringen i arkivet fortsätter och en databaserad inventarielista finns nu på 
hemsidan. 
 
Från Försvarsmaktens Högkvarter har kommit en ny utgåva av “Förteckning över 
traditionsvårdsuppgifter m m”  

 

11 § Övrigt 
 

 Förslag på ny ordförande för Milmus Z:s styrelse är Göran Jonsson (Landstinget) i 1 år. 
 
Gamla F4 (Frösö Park) har fått ny ägare och även ny logga F4 Frösö Park. 
 
Frågor angående flygplan, J29 och J35, på pelare ute vid F4 Frösö Park besvaras av 
Pelle Björkqvist vid Flyg- och Lotta-muséet. Belysning av planen är under utredning. 
 
Kamratföreningens Jämtlandsskåp är inte sålt än men intressenter finns och Anders Falk 
är ansvarig för försäljningen. 
 
 

12 § Mötet avslutades. 
 
 
Nästa möte äger rum 2012-02-23, kl 17.30. Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet.  
 
 
Vid protokollet 
 
 
Birgitta Andersson 
Sekreterare 
  
 
Justeras Justeras 
 
 
K-G Holmberg Göran Olsson 


