Kungl Jämtlands flygflottiljs
Kamratförening

Plats:

Kasern 25 ”F4”

Deltagare:

Karl-Gunnar Holmberg, ordf
Margareta Olsson, sekr
Anders Falk
Christer Nordlund
Viveca Jonsson
Urban Bengtsson

Protokoll
2008-12-11

1§

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

2§

Till sekreterare för mötet utsågs Margareta Olsson.

3§

Till dagens protokolljusterare jämte ordförande valdes Urban Bengtsson.

4§

Dagordningen godkändes

5§

Inkommande post
Ingen inkommande post

6§

Ekonomi
Ekonomin är fortfarande god.
Gunnel Edström förbereder arbetet med bokslutet.

7§

Rapport från Mediautskottet
Utskick av tidningen är klart. Till nästa nummer önskas skrivarbidrag från våra
medlemmar.

8§

Rapport från Museiutskottet
Fortsatt arbete med förberedelser för flytt till Ope.
Slutbesiktning av Ope-bygget är planerat till januari 2009.

9§

Rapport från Evenemangsutskottet.
Vid årets julfest deltog 108 medlemmar.
Vid årsavslutningen i Gamla kyrkan deltog 98 personer. Efteråt blev det fullt hus på
I5.

Enl många deltagare var båda evenemangen mycket trevliga.
10 §

Övrigt

•

Det finns de som är intresserade att få köpa en kortvågsradio, som finns i föreningens
ägo. Bestämdes att Anders Falk kollar upp vad radion har för värde. Därefter tas beslut
om hur försäljning ska ske och till vilket pris.

•

Tidigare fanns belysning riktad på ”Tunnan” som är uppsatt vid Murklan. Belysningen
släcktes p g a att de som gästade matsalen blev bländade av skenet. Idag är det inte
samma verksamhet vid Murklan, så därför har K-G Holmberg varit i kontakt med
Vasallen med frågan om att få tända belysningen igen. Tyvärr, så har inget svar i
frågan kommit. Diskuterades också på mötet att det skulle vara trevligt med en likadan
belysning på ”Draken”, som också finns vid Murklan. K-G Holmberg tar åter kontakt
med Vasallen i ärendet.

•

Bestämdes att Anders Falk får ett vinset som arvode för alla resor han gör med egen
bil ut till Kamratföreningens kansli på F4.

•

Fr o m februari kommer styrelsens sammanträden att hållas sista torsdagen i månaden.

•

Tid för årsmötet bestäms vid nästa möte i januari.

•

Vårat kansli är stängt fr o m 2008-12-18—2009-01-07.

11 §

Mötet avslutades och ordförande önskade en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!

Nästa möte äger rum 2009-01-22, kl 1800. Plats: Kasern 25 ”F4”.

Vid protokollet

Margareta Olsson
Sekreterare

Justeras

Justeras

Karl-Gunnar Holmberg
Ordförande

Urban Bengtsson

