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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
Göran Olsson
Bo Lindé
Richard Didriksson
Bernth Olhson

Protokoll
2012-03-29

1§

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

2§

Till sekreterare för mötet utsågs Birgitta Andersson.

3§

Till dagens protokolljusterare jämte ordförande valdes Bernth Olhson.

4§

Dagordningen godkändes.
Ordföranden redogjorde, efter förfrågan, om vilka som kallas till föreningens möten.
Alla, både ordinarie ledamöter och suppleanter kallas, dock är inte suppleanter med vid
en eventuell omröstning, såvida inte ordinarie ledamot/ledamöter är frånvarande.
Då det vid årsmötet fastställdes att ordinarie ledamöter är 6 st och suppleanter 4 st
föreslogs vid dagens möte att suppleanter alternerar som ordinarie i tur och ordning.
(Tidigare har det varit 7 st ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.)
Då representant för evenemangsutskottet saknas, kom förslag att styrelsen hjälps åt med
bokningar, inköp o dyl. Christer Nordlund ansvarar för resor och Mona Jonsson för
inköp.

5§

Inkommande post
Inget att redovisa.

6§

Ekonomi
Föreningen har ca 58.000:- kronor i kassan.
Medlemsantalet minskar. Några förslag att få nya medlemmar är:
Värvningskampanj till sommaren vid den planerade återträffen.
Göra gemensam sak med Flyg- och Lotta-muséet och erbjuda rabatterat gemensamt
medlemskap till kamratföreningen och muséet.
Annonsera i tidningar i närliggande landskap (där det funnits baser).
Svensk Flyghistorisk Förening har gett ut en matrikel som vid en genomgång kan visa
eventuella värvningsobjekt.

2 (2)
7§

Rapport från Mediautskottet
Inget att rapportera.

8§

Rapport från Museiutskottet
Inför kommande säsong håller ”hotellrum”, ”avlyssningsrum” m m på att färdigställas
för Spion-utställningen från Säve.
Bernth Olhson berättade om sitt jobb med att sammanställa material om spioner med
anknytning till F 4 samt tipsade om böcker i ämnet, som t ex ” F19 En krönika” (av
Greger Falk) och ”Det svenska vinterkriget 1939-1940” (av Leif Björkman).

9§

Rapport från Evenemangsutskottet.
Det blir grillafton en torsdag i slutet av maj. Mona Jonsson köper in grillkol och tändvätska.

10 §

Rapport från arkivarie
Fotografier är nu nästan färdigsorterade på enheter o dyl. För att efterlysa hjälp vid
identifiering av foton sätts en ”blänkare” ut på hemsidan.

11 §

Övrigt
Husvärdar för sommarens öppethållande vid Garnisonen och Flyg- och Lotta-museéet
behövs. F 4 och ATS är i år tillsammans ansvariga för att ”värva” husvärdarna.
Öppethållande 7 dagar/vecka under sommaren och de som ställer upp som husvärdar får
instruktioner om vad som ingår i uppdraget.

12 §

Mötet avslutades.

Nästa möte äger rum 2012-04-26, kl 17.30. Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet.
Vid protokollet
Birgitta Andersson
Sekreterare
Justeras

Justeras
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Bernth Olhson

