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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
Bo Lindé
Richard Didriksson
Bernth Ohlson

Protokoll
2013-04-18

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
Eftersändning av post från tidigare adress upphörde fr o m 1 april.
Kamratföreningens post skickas nu till adress:
F 4 Kamratförening, c/o Anders Falk, Benskedsvägen 11, 831 61 Östersund

6§

Ekonomi
Saldot på banken 2013-04-16 är 69.786:- kr.
Ytterligare några medlemsavgifter för 2013 har inkommit.
Diskuterades om medlemsavgifter som uteblir och när betalning skall ske.
Medlemsregistret ses över igen.

7§

Rapport från Mediautskottet
Inget att rapportera.
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8§

Rapport från Museiutskottet
Arbetet pågår enligt plan.
Krav på att telefonförbindelse till Lockne-berget anskaffas, vilket är en säkerhetsfråga.

9§

Rapport från Evenemangsutskottet.
Årets grillafton går av stapeln torsdagen den 30 maj efter styrelsemötet.
F 4 Återträff planeras till torsdag den 25 juli och förslag till programmet är bl a att
Chefen för F 21, Fredrik Bergman, i egenskap av traditionsbevarande förband,
kommer och håller det föredrag han tidigare under våren höll på Teknikland.
K-G Holmberg kontaktar honom. Christer Nordlund kontaktar F4 Frösö Park för
möjligheten att få nyttja Brylunda under Återträffen.

10 §

Rapport från arkivarie
Lista över böcker (drygt 600 st), som kan lånas ut, finns på hemsidan.

11 §

Rapport från Milmus Z
Milmus Z har kallat till extra årsmöte torsdag 2013-04-25 kl 18.00.
Det gäller en stadgeändring och ett stadgetillägg.
Bernth Ohlson uppdaterar aktivitetsplanen och lägger in Kamratföreningens
kommande aktiviteter som styrelsemöten, grillafton o s v
I Garaget pågår uppbyggandet av utställningen om radions historia, tiden 1925 – 1960.
En lista över Husvärdar vid Teknikland i sommar finns på Milmus Z:s hemsida.
En intervju som finns inspelad med översergeant Matti Sundsten F 19/F 4 kommer att
kunna höras vid utställningen om honom i Flyg- o Lottamuséet.

12 §

Övrigt
Vid ordförandekonferensen i Uppsala 4-5 april fanns ingen representant från F 4
kamratförening med. Terje Hallin fanns dock på plats och kunde berätta en del om F 4.
F16 Kamratförening har bytt namn och heter nu Ärna Kamrat- och Veteranförening.
Information om stöd till föreningar, som t ex Försvarsmaktens kamratföreningar och
Veteranföreningar, sker på Teknikland onsdag 2013-04-24 kl 10.00 – 15.00. Från vår
kamratförening anmäls 4 deltagare.
Matbestick i silver, varav vissa med ingraverade namn, skall sorteras upp.
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Restaurang Kronan använder porslinet med officersföreningens emblem.
Emblemet försvinner då porslinet diskas i diskmaskin.
Mötet beslutade att porslinet tas tillbaka för att kunna användas vid
Kamratföreningens tillställningar.

13 §

Mötet avslutades.

Årsmötet äger rum 2013-05-30, kl 17:30. Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet.
Vid protokollet
Birgitta Andersson
Sekreterare
Justeras

Justeras

K-G Holmberg

Anders Falk

