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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
Inger Olofsson
Göran Olsson
Bo Lindé
Bernth Ohlson

Protokoll
2013-05-30

1§

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

2§

Till sekreterare för mötet utsågs Birgitta Andersson.

3§

Till dagens protokolljusterare jämte ordförande valdes Bernth Ohlson.

4§

Dagordningen godkändes.

5§

Inkommande post
Inget att rapportera.

6§

Ekonomi
Saldot på banken 2013-05-30 är 73.000:- kr.

7§

Rapport från Mediautskottet
Arbetet med Frösö Lägerblad pågår och beräknas komma ut i slutet av juni.

8§

Rapport från Museiutskottet
Arbetet pågår enligt plan.
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9§

Rapport från Evenemangsutskottet.
Planeringen av F 4 Återträff, torsdag den 25 juli, fortsätter.
Brylunda är bokad och Anders Jönsson, tidigare pilot vid F 4, kommer och berättar om
Försvarets insats vid Libyen-konflikten.
Beslutades att Anders Jönsson bjuds på lunchen och inträdet till Teknikland.
Bernth Ohlson fick uppdraget att förhandla fram ett specialpris på inträdet till
Teknikland under torsdagen den 25:e juli.
Anders Falk kontaktar Flyg- o Lottamuséet för lån av bildkanon.
Förslag att medlemskort + inbetalningskort finns, för att delas ut vid återträffen.
K-G Holmberg ställde frågan om någon kan delta vid Rådhuset på nationaldagen den
6 juni. Ceremonien tar 45-60 min.

10 §

Rapport från arkivarie
Till kamratföreningen har inkommit ett antal av tidskriften ”Kontakt” utgiven av
Kontaktgruppen för Flyghistorisk forskning. 104 nummer av tidskriften har utgivits
och nästan alla finns med.

11 §

Rapport från Milmus Z
Arbetet pågår i Flyg- o Lottamuséet med uppbyggnad av utställningen om
översergeant Matti Sundsten F 19/F 4, där även en intervju med honom kan avlyssnas.
Kommunbussarna finns nu i Garaget och Radioutställningen är på plats.
MOB-förrådet kommer dock att hållas stängt under säsongen.
Listor tas fram, över vad som behövs, för reparationer och underhåll av fordon och
kanoner/haubitsar.

12 §

Övrigt
En inventering av porslinet bör göras.
Förslag finns på att en del förvaras på Kungsgården och en del vid Teknikland samt
eventuellt en del i Lockne-berget.
Möjligen är porslinet redan flyttat till Kungsgården genom Asbjörn Norlings försorg.
Bernth Ohlson kollar.
Finns det ett överlåtelsebrev av porslinet från officerssällskapet till kamratföreningen?
I så fall var? K-G Holmberg kollar med Glenn Makenzius.
Bestämdes att ett F 4-standar lämnas ut till Kungsgården.

13 §

Mötet avslutades.
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Nästa möte äger rum 2013-06-27, kl 17:30. Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet.
Vid protokollet

Birgitta Andersson
Sekreterare

Justeras

Justeras

K-G Holmberg

Bernth Ohlson

