Kungl Jämtlands flygflottiljs
Kamratförening

Plats:

Kasern 25 ”F4”

Deltagare:

Karl-Gunnar Holmberg, ordf
Margareta Olsson, sekr
Anders Falk
Christer Nordlund
Gunnel Edström
Bo Björkman
Urban Bengtsson

Protokoll
2009-01-22

1§

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

2§

Till sekreterare för mötet utsågs Margareta Olsson.

3§

Till dagens protokolljusterare jämte ordförande valdes Christer Nordlund.

4§

Dagordningen godkändes

5§

Inkommande post
Inbjudan om ordförandekonferens från F18 Kamratförening.
Diverse information/hemställan från Milmus.
Diskussions-/arbetsunderlag ”Organisation mm av Militärmuseets verksamhet”.
Utgående post
F4 Kamratförening ansökan om tilldelning av egen fana. Detta för att kunna deltaga i
olika arrangemang och på det sättet vara med och bl a fira nationaldagen.
Ordförande har besvarat frågan om möblering till Milmus.
Påminnelse till valberedningen ang arbetet inför årsmötet.
Kallelse till årsmötet.

6§

Ekonomi
Fortsatt arbete med bokslutet.

7§

Rapport från Mediautskottet
Anders Falk är representant för uppstart av Milmus data/telenät.
Vår tidning kommer att fr o m nästa nummer att byta namn till ”Frösö Lägerblad”.

8§

Rapport från Museiutskottet
Till våren fortsätter arbetet med den materiel som finns vid Sjöflyget.
Det är full fart på att bygga upp plåthallarna ute på Ope. Arbetet går mycket snabbt.
Nästa möte med Milmus äger rum 2009-02-24.

9§

Rapport från Evenemangsutskottet.
Årsmötet äger rum 2009-03-26, kl 1800. Efter årsmötet bjuder föreningen på en
enklare förtäring. Anmäl om du önskar förtäring till ordf K-G Holmberg på tel 06344789 eller via E-post . info@f4kamratforening.se .
Kamratföreningens ledamöter sluter upp redan en timma före årsmötet (kl 1700).
Till våren kommer en grillkväll att planeras in. Då får vi hoppas att vädergudarna är
med oss denna gång.

10 §

Övrigt

•

Det finns två alternativ om datum för ordförandekonferensen, som nu kommer att
anordnas av F18 Kamratförening (17-18 mars och 2-3 april). För vår förening passar
det bäst med den 2-3 april. Ev kommer ytterligare en ledamot att få deltaga. Beslut om
detta tas vid nästa möte.

•

Vid mötet bestämdes att skyddskläder ska inköpas för fem personer (Jacka, byxa och
tröja). Detta behövs för styrelsemedlemmar som arbetar aktivt med vår materiel.
Bestämdes också att inköpa T-shirt i olika storlekar. Dels till försäljning samt även för
representation på olika evenemang. Alla kläder skall naturligtvis ha vår fina logotyp.
Anders Falk ansvarar för att ta in offert på detta.

•

Vid mötet bestämdes att föreslå valberedningen att utöka styrelsen med en person.

•

Från föregående protokoll: Budgivning pågår vad gäller den kortvågsradio som vi
har i föreningen. Anders Falk ansvarig för fortsatt handläggning.

•

Från föregående protokoll: Fortfarande har inget svara kommit ang belysningen på
”Tunnan” och ”Draken” som står utanför Murklan. K-G Holmberg ansvarig för
fortsatt handläggning.

11 §

Mötet avslutades.

Nästa möte äger rum 2009-02-26, kl 1800. Plats: Kasern 25 ”F4”.

Vid protokollet

Margareta Olsson
Sekreterare

Justeras

Justeras

Karl-Gunnar Holmberg
Ordförande

Christer Nordlund

