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Kungl Jämtlands flygflottiljs  Protokoll 

Kamratförening   2012-08-30 

 

 
Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet. 

Deltagare: K-G Holmberg,  ordf   
Anders Falk, vice ordf   
Birgitta Andersson, sekr  
Christer Nordlund  
Göran Olsson   
Viveca Jonsson   
Bo Lindé  
Richard Didriksson  
Bernth Olhson   

 
 
 
     
1 § Ordförande förklarade sammanträdet öppnat. 
 
 
2 § Till sekreterare för mötet utsågs Birgitta Andersson. 
 
 
3 §  Till dagens protokolljusterare jämte ordförande valdes Richard Didriksson. 
 
  
4 §  Dagordningen godkändes. 
   
 
5 § Inkommande post 
 
 Inget att redovisa.  
    
 
6 § Ekonomi 
 
 Saldot på banken är 58.270:- kr efter ett uttag på 1.750:- kr till kostnader i samband med 
 Kamratföreningens årliga resa den 31 augusti. 
 
 Nästan 50 medlemmar har betalat medlemsavgiften för 2012 under juli och augusti och 
 tre nya medlemmar har tillkommit. 
 

 
7 § Rapport från Mediautskottet 
  
 Till nästa nummer av av Frösö Lägerblad skriver Mona Forsgren om föredraget som 
 hölls i Brylunda vid återträffen samt Bernth Olhson kommer att skriva en artikel om
 kontraspionen löjtnant Per Sterner.  
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8 §  Rapport från Museiutskottet 
 
 Inget att rapportera. 
 
 
9 § Rapport från Evenemangsutskottet. 

 
 Till att delta i Kamratföreningens årliga resa den 31 augusti är 31 st anmälda. 
 Resan kommer att gå till norra Hälsingland med bl a besök vid yxtillverkningen i 
 Gränsfors och slöjdmuséet i Borgsjö. 
 
 Sommarens återträff  i juli för F 4-ingar var uppskattad och önskemål finns om en ny 
 träff nästa år. För att delta vid återträffen är medlemskap i Kamratföreningen ej 
 nödvändigt (men önskvärt).  
 
 Försvarets dag den 25 augusti var också en uppskattad dag med ett program som bl a 
 förevisade soldatens utrustning från gammal organisation till nutid. Det kom ca 2500 
 besökare. Fanvakt för vår kamratförening var Bernth Ohlson och Tord Andersson. 
  
 Lokalbokning och bokning av musik till julfesten kollas upp och även tid för julsamling i 
 kyrkan. Annons läggs ut i tidningen som kommer ut i mitten av november. 
 
 
 

10 § Rapport från arkivarie 
  
 Förteckning över filmer (8 mm, 16 mm, video o s v) kommer att påbörjas. 
 Några nya böcker har kommit in till biblioteket. 
 Dessvärre verkar det som om 2 böcker försvunnit. Dessa två böcker är 
 "FÄLTFLYGARE från dröm till verklighet" del 1 och 2 av Göran Jacobsson.  
 Lånet skedde i våras och det kvitto som lämnades är underskrivet med ett oläsbart 
 namn. En efterlysning har gjorts på hemsidan, men har inte resulterat i att böckerna 
 kommit tillbaka. 
 Mötet beslutade att en ny omgång av dessa böcker köps in. 

 
I Garnisonens säkerhetsskåp finns: 
Radiointervju med Matti Sundsten 20 jan 1940, Reporter Sven Jerring SR 
(kassettband). 
Radiointervju med Matti Sundsten 20 jan 1970, Reporter Åke Sundström SR 
Östersund (kassettband). 
 F19, Elddopet över Sallavägen 12 jan 1940. Inspelad 1988-89 SVT (DVD). 
Bildspel kontraspion löjtnant Per Sterner F4 (DVD) 

 
 

11  Övrigt 
 

Bernth Ohlson redogjorde för fonden ”Rädda Teknikland” och dess betydelse för de 
fortsatta förhandlingarna mellan Optand Teknikland AB och Skatteverket/Tillväxt-
verket. Kamratföreningen Norrlandsartilleristerna (A 4), Jämtlands Fältartilleri (JFA) 
och Tusen timmar Tunnan har skänkt 5000:- var till fonden. 
Mötet beslutade att F 4 Kamratförening skänker 5000:- kr till fonden ”Rädda 
Teknikland”. 
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12 § Mötet avslutades. 
 
Nästa möte äger rum 2012-09-27, kl 1730. Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Birgitta Andersson 
Sekreterare 
  
 
 
Justeras     Justeras 
 
 
 
K-G Holmberg    Richard Didriksson 


