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Kungl Jämtlands flygflottiljs  Protokoll 

Kamratförening   2015-01-29 

 

 
Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet. 

 
Deltagare: Anders Falk, ordf   

Bernth Ohlson, vice ordf  
Birgitta Andersson, sekr  
Inger Olofsson    
Christer Nordlund 
Göran Olsson  
Viveca Jonsson 
Bo Lindé  
Tord Andersson 
K-G Holmberg  

  
  
1 § Ordförande förklarade sammanträdet öppnat. 
   
2 § Till sekreterare för mötet utsågs Birgitta Andersson. 
 
3 §  Till dagens protokolljusterare jämte ordförande valdes Göran Olsson. 
  
4 §  Dagordningen godkändes. 
  
5 § Inkommen post 
 

Några inbjudningar har kommit, bl a  inbjudan till Milmus Z:s årsmöte den 18 
februari, där anmälan om deltagande görs till Bernth Ohlson.  
En inbjudan till Ordförandekonferensen den 26 och 27 mars i Uppsala har också 
kommit och Anders Falk kommer preliminärt att delta där.  
Även från C F 21 har kommit en inbjudan till ett träff vid Soldathemmet i Boden, 
vilket beslutades att ingen kommer att delta från F 4 Kamratförening. 
 
Hemställan om utvecklingsbidrag från ägarföreningarna i Milmus Z. Mötet beslutade 
att F 4 Kamratförening bidrar med ett engångsbelopp på 10.000:- kronor. 
 

 
6 § Föregående protokoll 
  
 Bernth Ohlson hjälper till med att kontakta den, som har nycklarna till det förråd, där 
 ”propellerklockan” troligen finns. 
 
 
7 § Ekonomi 
 
 I kassan finns ca 73.000- kronor. 
 Medlemsantalet i kamratföreningen minskar. 
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8 § Rapport från Mediautskottet 
  
 Inget att rapportera..  

 
 
9 §  Rapport från Museiutskottet 
 
 De som kommer att delta i föremålsprojektet Primus är Tord Andersson,  
 Bernth Ohlson, Anders Falk och Christer Nordlund. 
 
  
10 § Rapport från Evenemangsutskottet. 
  
 Se kalendern på hemsidan. 
  
 
11 § Rapport från arkivarie 
  
 Rekommenderad bok är ”Haveriet”, som bl a handlar om den olycka som hände den  
 26 oktober 1960, då en A32  havererade och sju personer dog. 
  
 
12 § Rapport från Milmus Z   
 
 Renoveringen av pansarbandvagnen (MTLB), som görs vid Jämtlands Gymnasium, 
 kommer att kosta 12.000:- kronor och en stolplada för dess förvaring måste byggas 
 och det till en kostnad av 80.000:- kronor 
 
 
13 § Övrigt 

 
Kalendern gicks igenom och justerades. 
Årsmötet flyttades från den 19 mars till den 12 mars p g a att det skett en 
dubbelbokning av lokalen. 
 

 
14 § Mötet avslutades. 
 
 
Nästa möte äger rum 2015-02-26, kl 17:30. Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet. 
  
 
Vid protokollet 
 
 
Birgitta Andersson 
Sekreterare 
  
 
Justeras     Justeras 
 
 
Anders Falk      Göran Olsson 


