Kungl Jämtlands flygflottiljs
Kamratförening

Protokoll
2008-09-25

Plats:

Kasern 25 ”F4”

Deltagare:

Karl-Gunnar Holmberg, ordf
Margareta Olsson, sekr
Anders Falk
Viveca Jonsson

1§

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

2§

Till sekreterare för mötet utsågs Margareta Olsson.

3§

Till dagens protokolljusterare jämte ordförande valdes Anders Falk.

4§

Dagordningen godkändes

5§

Inkommande post
Information ang Milmus Z. All inkommande info läggs efterhand ut på vår hemsida.

6§

Ekonomi
Beslut togs om att en handkassa på 200:- kr skall finnas på vårt kansli. Detta för att
inhandla fikabröd till våra styrelsemöten samt att kunna bjuda våra besökare på något
till kaffet.
I enlighet med statuterna i Erik Festins minnesfond har två DVD-filmer köpts in,
”Horisont” och ”En svensk väg”. Ur denna fond kommer även mediabiblioteket att
kompletteras med försvarets minnesböcker, som i dagsläget saknas. Nedanstående
böcker kommer också att inköpas.
JAS 39 Gripen
F6 Västgöta Flygflottilj
F21 Nyckelflottilj i norr
Fredsflygarna i Kongo 1960-64
Luften dirigenter
Spaning mot skyn Opt. Lbev
Svenska flygvapnets förband
och skolor under 1900-talet

G Lindqvist/BWidfeldt
Ignell/Räftegård
L Hellström
R Darvall
B Törnell
C Braunstein

250:- kr
175:- kr
300:- kr
250:- kr
220:- kr
360:- kr
225:- kr

Vid mötet togs beslut om att boken ”FV Berghangarer” får säljas till styrelsens
medlemmar för 60:- kr (inköpspris). För övriga medlemmar kostar boken 120:- kr.

Beslut togs också om att styrelsens medlemmar med suppleanter bjuds på årets julfest.
Detta får ses som ett arvode för all tid och arbete som läggs ner ideellt.
Övriga medlemmar sponsras också med 110:- kr, så för dem blir priset 100:kr/person. Musiken kommer att betalas av föreningen.
Kostnader för årsavslutningen, i gamla kyrkan/I5, den 9 december kommer att delas
med övriga kamratföreningar.
För övrigt är ekonomin fortfarande god.
7§

Rapport från Mediautskottet
Arbete med tidningen pågår. Christer Nordlund ansvarig.

8§

Rapport från Museiutskottet
All information om Ope-bygget finns på vår hemsida.

9§

Rapport från Evenemangsutskottet.
Årets julfest kommer att gå av stapeln den 5 december, kl 1800. Platsen blir som förra
året, på restaurang Sundet belägen på Frösö Strand. Efter julbordet blir det dans till
levande musik.
Den traditionella årsavslutningen i Gamla kyrkan äger rum den 9 december kl 1800.
Där kommer vi att få höra sång av Östersunds sångarbröder. Efteråt går vi till I5 där
det bjuds på kaffe, tillsammans med övriga kamratföreningar. Baren är öppen för den
som vill köpa något till kaffet. Ingen föranmälan behövs.
Bo Björkman fortsätter arbeta/planera för ovanstående arrangemang.

10 §

Övrigt
Inga övriga ärenden att behandla.

11 §

Mötet avslutades.

Nästa möte äger rum 2008-10-23, kl 1800. Plats: Kasern 25 ”F4”.
Vid protokollet

Margareta Olsson
Sekreterare
Justeras

Justeras

Karl-Gunnar Holmberg
Ordförande

Anders Falk

