Kungl Jämtlands flygflottiljs
Kamratförening

Plats:

By 111 F4

Deltagare:

K-G Holmberg/ Ordförande
Anders Falk
Gunnel Edström
Urban Bengtsson/ sekr

Protokoll
2007-09-06

1§

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

2§

Till sekreterare för mötet valdes Urban Bengtsson

3§

Till dagens protokolljusterare jämte ordförande valdes Gunnel Edström

4§

Anmälan Övriga frågor
Kostnader Expo Norr, se 11 §.
Postbox, se 11 §.

5§

Godkännande av dagordning.

6§

Inkommande/Utgående post
Ordinarie sekreterare kunde ej delta, pga detta inkommen post okänt,
inkommen post tas upp på nästa möte.

7§

Ekonomi/ Gunnel E
Ekonomin bedöms vara stabil.
Beslutas enligt Gunnel´s förslag att föreningens plusgiro avslutas fom år 2008.
All betalning kommer fom 2008 därmed att ske via bankgiro.
Diskuterades det ekonomiska stödet från F21 till föreningen, vilka penningbelopp
gäller i år ?, resp. kommande år fram till 2010? Beslutades att K-G Holmberg
kontaktar handläggare vid F21 och klarar ut frågan.

8§

Rapport från medieutskottet/ Anders F
Nästa nr av F4 AKTUELLT/ nr 3 under produktion, manusstopp 071001, utskick
enligt nuvarande planering 15 nvember 2007.
Hemsidan populär och uppskattad, hittils under 2007 ca 11000 besökare.

9§

Rapport från museiutskottet/ Anders F
Museiarbetet fortskrider enligt plan, arbetet bedöms bli i stort sett klart under
hösten –07.
Plan-arbetet med OPE-anläggningen fortskrider enligt plan med div justeringar.
Rapport från Christer N kommer under hösten !?

10 §

Rapport från evenemangsutskottet/ K-G Holmberg
Planering för julfesten pågår, preliminärt gäller följande: 8/12, ÖSK-stugan,
Jul-tallrik (matbeställn via I Hallgren), musik (dans?).
Julsamling med julkaffe enligt förra året planeras. Prel 11 dec i Stora kyrkan
och eventuellt julkaffe i Församlingsgården.

11 §

Anmälda ärenden/övriga frågor
Uppkomna kostnader vid Expo Norr betalt enligt inkomna fakturor.
Beslut: såld materiel vid EXPO Norr skall minskas från lagersaldot.
Beslut: Postbox anskaffas med placering i Odenskog, kassören handlägger ärendet,
bedöms vara klart under hö –07.

12 §

Mötet avslutas och ordf tackade för gott fikabröd.
Nästa möte torsd 11 oktober kl1800, plats Milmus kansli (Byggnad 111 ”F4”).

Vid protokollet

Urban Bengtsson/sekr

Justeras

Justeras

K-G Holmberg, ordförande

Gunnel Edström

