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Kungl Jämtlands flygflottiljs
Kamratförening
Plats:

Optand, nya biblioteket/arkivet.

Deltagare:

Anders Falk, vice ordf
Birgitta Andersson, sekr
Inger Olofsson
Viveca Jonsson
Bernth Ohlson
Richard Didriksson

Protokoll
2013-06-27

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 rapportera.

6§

Ekonomi
Saldot på banken 2013-06-27 är 72.154:- kr.
Två nya medlemmar har tillkommit.
I kommande nummer (november) av Frösö Lägerblad skrivs en påminnelse om att
betala följande års medlemsavgift. Bäst är om medlemsavgiften betalas efter nyår (på
det år som den avser). Men det skall vara möjligt att betala för nästkommande år, i slutet
av ett år, men det måste då medddelas vilket år det gäller för.

7§

Rapport från Mediautskottet
Frösö Lägerblad skickades ut till medlemmarna under onsdagen (26 juni).
I tidningen angiven adress till Kamratföreningen, är en tidigare adress som
inte längre gäller. Kommer att rättas till.
Annons finns i tidningen om året resa, som denna gång går norrut, den 31 augusti.
Anmälan om deltagande senast den 24 augusti.
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8§

Rapport från Museiutskottet
Inget att rapportera.

9§

Rapport från Evenemangsutskottet.
Beslutades att de som löser avgiften vid F 4 Återträff den 25:e juli, får medlemskap för
halva 2013 samt även för år 2014.
Preliminärt program för dagen finns på hemsidan.
Vid återträffen blir entrén för de, som vill besöka Teknikland 60:- kr. Kuponger delas
ut vid Brylunda.
Om den SK 50, som håller på att repareras, blir klar till 25 juli, kommer Ivan Myhr, f d
pilot på F 4, att uppvisningsflyga. Planet skall dock ha ett luftfartsbevis, kontrolleras
och provflygas innan det är klart för flyguppvisning. Frösö flygklubb är med och
sponsrar. Meddelas på hemsidan om uppvisningen och Bernth Ohlson kontaktar även
Tekniklands VD för eventuell annonsering.

10 §

Rapport från arkivarie
Bernth Ohlson har funnit nr 7 av tidskrften ”Flyg”(?) från år 1947.
Innehåller bl a en artikel om flygplanet ”Beechcraft”.

11 §

Rapport från Milmus Z
Kallelse till städning i Garnisonen, vårt gemensamma museum, bör fortsättningsvis
komma ett par veckor innan städningen skall ske.
Husvärdar behövs, listor att teckna sig på har gått ut.

12 §

Övrigt
En inventering av porslinet har gjorts av C-G Palmqvist och Asbjörn Norling.
Det som finns och förvaras vid Teknikland är:
45 djupa
39 små
80 flata stora
79 flata mindre
72 assietter
20 kuvert (porslin och bestick) deponeras till Kungsgården och resten förvaras vid
Teknikland. Besticken bör dock sorteras upp, vilket kan göras först då kansliet öppnar
igen i höst.

13 §

Mötet avslutades.
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Nästa möte äger rum 2013-08-29, kl 17:30. Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet.

Vid protokollet

Birgitta Andersson
Sekreterare

Justeras

Justeras

Anders Falk

Richard Didrikssoon

