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Kungl Jämtlands flygflottiljs
Kamratförening

Plats:

Optand, nya biblioteket/arkivet.

Deltagare:

Anders Falk, ordf
Bernth Olhson, vice ordf
Birgitta Andersson, sekr
Christer Nordlund
Göran Olsson
Bo Lindé
Tord Andersson

Protokoll
2014-04-24

1§

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

2§

Till sekreterare för mötet utsågs Birgitta Andersson.

3§

Till dagens protokolljusterare jämte ordförande valdes Bo Lindé.

4§

Dagordningen godkändes.

5§

Inkommande post
För deltagande vid Erik Thorssons jordfästning har kommit tackkort från anhöriga.

6§

Ekonomi
Föreningen har c:a 64.000:- kr i kassan.

7§

Rapport från Mediautskottet
Inget att rapportera.

8§

Rapport från Museiutskottet
Skrivelse har inkommit från Försvarsmakten, där det framgår att fordon och vapen
som disponeras av Milmus Z och även SFHF J/H, fortfarande tillhör Försvarsmakten
och får ej säljas. Övrig materiel får försäljas.
Incident med truckar i Lockne-berget. Entreprenör som utfört jobb med reservkraften i
berget har ”olovligt” använt truckarna och dessutom ej varit berättigad att köra dessa.

2 (3)
9§

Rapport från Evenemangsutskottet.
Grillafton torsdag den 22 maj då föreningen bjuder på hamburgare och ev korv.
K-G Holmberg ansvarar för inköp.
Inbjudan finns på hemsidan.

10 §

Rapport från arkivarie
Föreningens arkiv är i stort fördelat i fyra grupper:
F 4 fotosamling
Litteratur ”Röda böcker”
Referensbibliotek (urklippspärmar m m)
Allmän militär litteratur.

11 §

Rapport från Milmus Z
Representant från F 4 Kamratförening till Milmus Z valberedning skall utses.
Förfrågan har kommit från Hedlanda om det finns något utställningsföremål att
låna ut.
Den 15 maj är städdag på Teknikland med början kl 09.00. Lunch kl 12.00.
Svar om deltagande senast den 13 maj på tel 063-140550 alt mail till
info@teknikland.se.
Den 15 maj är det också Husvärdsmöte (med smörgåstårta) kl 17.00.
Teknikland öppnar lördag 14/6, då även "Försvarets dag" med musikkår genomförs på
Stortorget, och stänger för säsongen 31/8.
Därefter Tekniklandsöndagar under hösten med föredrag och hantverk.
De som önskar hålla föredrag eller visa ett hantverk, meddela VD på mail-adress
lowissa.franberg@jamtli.com.

12 §

Övrigt
Deltagande i olika evenemang:
- Jamtli vårmarknad 16-18 maj. Teknikland/Komtek deltar med visning.
- Locals only. Marknadsföringsmässa Stortorget ÖSD den 24 maj. Veteranbuss
medföljer.
- Nationaldagen på Jamtli 6 juni.
- Expo Norr 27-29 juli.
- Jamtlidagen i september.
- Marknadsföringsbilder är tagna för bl.a Komtek.
- Det finns önskemål att få hyra Brockway-bussen till ett bröllop den 14 juni 2014.
Chaufför måste i sådant fall ordnas. Resan skall gå mellan Jamtli och Frösö kyrka.

13 §

Mötet avslutades.
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Nästa möte äger rum 2014-05-22, kl 17:30. Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet.

Vid protokollet

Birgitta Andersson
Sekreterare

Justeras

Justeras

Anders Falk

Bo Lindé

