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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
Richard Didriksson
Bernth Olhson

Protokoll
2012-10-25

1§

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

2§

Till sekreterare för mötet utsågs Birgitta Andersson.

3§

Till dagens protokolljusterare jämte ordförande valdes Christer Nordlund.

4§

Dagordningen godkändes, efter beslut om inkommet förslag, på ny stående punkt på
dagordningen. Punkten är ”Rapport från Milmus Z”.

5§

Inkommande post
Inget att redovisa.

6§

Ekonomi
Sammanställning av kostnader och intäkter från årets resa skickad till kassören.

7§

Rapport från Mediautskottet
Frösö Lägerblad är klar för tryckning och kommer att skickas ut till medlemmarna
15 november. Innehåll i tidningen är bl a om konkursen gällande Optand Teknikland
AB (OTAB).
Arbetet med att adressera och lägga i kuvert kommer att ske torsdag den 8 november
och den som har möjlighet kan hjälpa till.
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8§

Rapport från Museiutskottet
Arbetet pågår med bl a att ställa in fordon i garage och även jobb med att byta
instrumentpaneler på en J32B Lansen.

9§

Rapport från Evenemangsutskottet.
Traditionell julsamling den 4 december i Gamla Kyrkan med f d garnisonsprästen
Håkan Nilsson. Kaffe i kanslimässen (f d I 5) efteråt.
Lördag den 8 december julfest i Murklan.
Nästa årsmöte blir preliminärt den 15 mars 2013.

10 §

Rapport från arkivarie
Det finns en mängd foton som inte är identifierade. Förslag är att ta med en del foton
till kommande årsmöte för eventuell hjälp att identifiera dessa foton.

11 §

Rapport från Milmus Z
Bernth Olhson redogjorde bl a för hur ägandeförhållanden av byggnader är efter
OTAB:s (Optand Teknikland AB) konkurs.
Milmus Z har nytt möte den 26 oktober med inriktning att se framåt.
Nytt bolag Teknikland AB är bildat.

12 §

Övrigt
Budget måste läggas för underhåll av bilar.
På vår hemsida finns länkar till bl a Milmus Z och Svensk Flyghistorisk Förening.

13 §

Mötet avslutades.

Nästa möte äger rum 2012-11-29, kl 1730. Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet.
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