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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
Viveca Jonsson
Richard Didriksson

Protokoll
2012-05-24

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
Inget att redovisa.

7§

Rapport från Mediautskottet
Arbetet med Frösö Lägerblad, som kommer ut 30 juni, pågår.
Temat kommer att vara: Teknikland.
Då det till hushåll med 2 betalande medlemmar skickas 2 tidningar, kom förslag om att
utskicken bör ses över, så att det skickas ut 1 tidning per hushåll.

8§

Rapport från Museiutskottet
Arbetet i Lockne-berget pågår. En del materiel (styr- och gasspakar till Draken och
Lansen) är utlånade till Flyg- & Lotta-muséet och på sikt kan även en del försäljning av
materiel ske.
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9§

Rapport från Evenemangsutskottet.
Annons om den årliga resan 1 september kommer i nästa nummer av Frösö Lägerblad.
Cirka 50 personer har redan anmält sig till F 4 återträff i juli och flera har hört av sig och
beklagat att de inte kan komma då.
Information, som alla kan bidra med om återträffen, kan ske t ex via Facebook eller att
lämna ut länk till hemsidan.

10 §

Rapport från arkivarie
Arbetet pågår enligt plan.

11 §

Övrigt
Beslut togs om att lämna ett förskott på 3.500:- kr för kostnader av resa och upphälle till
Flygdagen den 2 juni vid Malmen (Linköping) för 2 personer.
Ordförande ställde frågan om någon kan delta vid rådhustrappan på nationaldagen den
6 juni och om så är fallet meddela ordföranden.

12 §

Mötet avslutades.

Nästa möte äger rum 2012-08-30, kl 17.30. Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet.
Vid protokollet
Birgitta Andersson
Sekreterare
Justeras

Justeras

K-G Holmberg

Anders Falk

