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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
Christer Nordlund
Göran Olsson
Bo Lindé
Bernth Ohlson
Richard Didriksson

Protokoll
2013-08-29

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 är 70.230:- kr.
Nio nya medlemmar har tillkommit.

7§

Rapport från Mediautskottet
Nästa nummer av Frösö Lägerblad beräknas komma ut i mitten av november.
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8§

Rapport från Museiutskottet
Inget att rapportera.

9§

Rapport från Evenemangsutskottet.
På lördag den 31 augusti är det dags för Kamratföreningens årliga resa, som i år går
norrut. 29 st är anmälda till att följa med.

10 §

Rapport från arkivarie
Från en son till infanterist Otto Svärd, som även var medlem i Flyghistorisk förening,
har till kamratföreningen kommit en stor sändning med materiel som foton,
flygtidningar och böcker.
Bernth Ohlson överlämnade en tidning, utgiven 1947, där det står att läsa om Gunnar
”Spökis” Anderssons inköp av en Pipercub och om Tore Hansson, som blev
nedskjuten med sitt flygplan av ryssarna.

11 §

Rapport från Milmus Z
Det har varit färre besökare vid Teknikland i år än förra året.
I Garnisonen och Garaget är det öppet på söndagar kl 12.00 – 16.00 under september
och oktober och då bjuds det även på ett föredrag kl 13.00. Entré 100 kr för vuxna och
gratis för barn till och med 18 år.
Den 8 september saknas föreläsare och förslag av sådan kan lämnas till VD Lowissa
Wallgren Frånberg.
Den 12 september kommer en strategidag att hållas för planering om hur verksamheten skall ske. Verksamhetsplan, verksamhetsinriktning och budget bör tas fram i god
tid före årsskiftet.
Årets julfest, första helgen i december, läggs in i aktivitetsplanen.

12 §

Övrigt
Rättning av protokoll 2013-06-27 12 §: Porslinet förvaras vid Flyg-och Lottamuséet.
Vid återträffen i juli deltog 65 personer i Brylunda, där Anders Jönsson höll ett
föredrag om Försvarets insats vid Libyen-konflikten.

13 §

Mötet avslutades.
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Nästa möte äger rum 2013-09-26, kl 17:30. Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet.

Vid protokollet

Birgitta Andersson
Sekreterare

Justeras

Justeras

K-G Holmberg

Bernth Ohlson

