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Kungl Jämtlands flygflottiljs
Kamratförening

Plats:

Optand, nya biblioteket/arkivet.

Deltagare:

Anders Falk, ordf
Bernth Olhson, vice ordf
Birgitta Andersson, sekr
Inger Olofsson
Christer Nordlund
Göran Olsson
Viveca Jonsson
Tord Andersson
K-G Holmberg

Protokoll
2014-11-27

1§

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.
Det planerade mötet, 2014-10-30, ställdes in p g a för få deltagare.

2§

Till sekreterare för mötet utsågs Birgitta Andersson.

3§

Till dagens protokolljusterare jämte ordförande valdes Tord Andersson.

4§

Dagordningen godkändes.

5§

Inkommande post
Från Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund har kommit en inbjudan till ett
möte i Danmark 2015. Då det är Milmus Z som har medlemsskapet, läser Bernth
Olhson igenom inbjudan och beslutar om ev deltagande.
Skriftväxling har skett med C F21 Fredrik Bergman, som bekräftat att Kamratföreningen från vårt fadderförband F 21 får 10.000:- kr/år fr o m 2014. Kassören tar
kontakt med ekonomichef Lenita Lindfors vid F 21för kontoinformation.

6§

Föregående protokoll
Christer Nordlund har vid förfrågan, gällande den i föregående protokoll (2014-09-25)
upptagna frågan om”propellerklockan”, fått till svar att ett propellerliknande föremål
har setts i ett förråd.
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7§

Ekonomi
Saldot på banken är c:a 68.000:- kr.
Kassören Inger Olofsson har funnit kopior gällande Erik Festins Minnesfond.
Det skall dock finnas en brun pärm innehållande information om fonden. Var finns den?

8§

Rapport från Mediautskottet
Frösö Lägerblad utkom som beräknat.
Förslag om att datorversionen av tidningen senareläggs, i förhållande till
pappersversionens utskick.

9§

Rapport från Museiutskottet
Arbetet pågår enligt plan.

10 §

Rapport från Evenemangsutskottet.
Till den årliga julfesten, som kommer att hållas i Kungsgården fredag den 5 december,
har hittills inkommit 37 anmälningar
Adventsfirande i kyrkan hålls den 2 december kl 18.00.

11 §

Rapport från arkivarie
En skribent i Danmark har hört av sig, och fått en del foton, till sin bok ”Flyg i
Norden”.
En brorson, till en vid 2:a kompaniet anställd, företräder efterlevande och vill ha
information. Silverbesticken med ingraverat namn har överlämnats till familjen.
Kjell-Åke Wiklund, Frösö Hembygdsförening har fått en områdeskarta över f d F 4
och samarbete med Kamratföreningen kan ske i större utsträckning framledes.

12 §

Rapport från Milmus Z
Ägarföreningarna i Milmus Z har en gemensam syn om ny VD vid Teknikland.
Rekryteringen pågår och är ej klar ännu.
Ev kommer en ny skrivelse att skickas till Trafikverket angående den önskade
öppningen av stängslet vid E 14. Öppningen skulle underlätta för att ta sig till och från
ett förråd på andra sidan E 14.
Pansarbandvagnen (MTLB) finns nu på Jämtlands Gymnasium för renovering.
Möte på gång gällande traditionsföremål, som minnesstenar, flygargravar m m.
Föremålsinventeringen Primus gäller alla.
En vapeninventering pågår och för vissa föremål krävs att det finns vapenlicens.
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13 §

Övrigt

14 §

Mötet avslutades.

Nästa möte äger rum 2015-01-29, kl 17:30. Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet.

Vid protokollet

Birgitta Andersson
Sekreterare
Justeras

Justeras

Anders Falk

Tord Andersson

