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1§

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

2§

Till sekreterare för mötet utsågs Margareta Olsson.

3§

Till dagens protokolljusterare jämte ordförande valdes Göran Olsson.

4§

Dagordningen godkändes

5§

Inkommande post
Inget att redovisa.

6§

Ekonomi
Överlämning till vår nya kassör pågår.
Vid mötet diskuterades om vi ska söka stöd från F21 för nästa år (2010). Frågan
bordläggs till nästa möte.

7§

Rapport från Mediautskottet
Bidrag till Frösö Lägerblad skall vara inlämnat senast i slutet av maj. Tidningen
kommer att tryckas i mitten av juni.

8§

Rapport från Museiutskottet
Just nu pågår mycket arbete med flytt av materiel från By 111 till Sjöflyget. Det
kommer också att bli mycket arbete med att sortera vad som ska till utställning och
vad som ska lagras. Hur som helst så skall all materiel flyttas från F4 till Ope.

9§

Rapport från Evenemangsutskottet.
Planering pågår med en grillkväll ute i Ope och den kommer att bli första veckan i
juni. Grillarna kommer att vara tända och var och en tar sin picknickkorg till vår
samvaro. För de som har e-post kommer inbjudan den vägen. För övriga i närområdet
skickar vi inbjudan brevledes.
Årets resa är planerad till den 29 augusti. Det blir en dagstur. Ett studiebesök på
Krångede kraftverk är inplanerat. Det finns också andra trevliga saker att besöka efter
vägen. Det ska vi titta lite närmare på. Lunch kommer att avnjutas på Grannäset. Ev
blir det också middag på hemresan. Föreningen kommer att bjuda på bussresan.
Rune Hedlund har lämnat in ett förslag på att vi åker till F15 nästa år (2010). En sådan
resa gjordes för ett antal år sedan och den var mycket populär. Bra förslag.

10 §

Rapport från arkivarie
Det har varit ett stort arbete med att gå igenom böcker, instruktioner. Nu är 500 titlar
registrerade i ett dataprogram. Allt är förpackat och finns nu i Sjöflyget och för vidare
befordran till Ope. Där har vi 60 hyllmeter att disponera.
Det finns några kartonger med foton som inte är identifierade. Ev måste det kanske
tillsättas en grupp som får ordning på detta.
Just nu är det arbete med att riva hyllsystemen från By 111. De skall också fraktas till
Ope.

11 §

12 §

Övrigt
•

Ordförande informerade från kamratföreningarnas ordförandekonferens, som
ägde rum i början av april. Där bestämdes att vår förening kommer att vara värd
år 2011.

•

Det är oklart om regionens kamratföreningar kommer att delta i årets ”Expo
Norr”. För vår förening känns det inte som vi mäktar med det i år. Ordförande
kollar i alla fall läget. Om övriga föreningar inte heller kommer att delta, så
kommer vår förening att försöka få en plats för en informationstavla om vår
förening.

•

Christer Nordlund och Anders Falk har inventerat våra tenntallrikar och det
fanns åtta st. A4 kamratförening har fått köpa sex av dessa för 400:- kr/st. Två
tallrikar har vi kvar för framtida behov.

Mötet avslutades.

Nästa möte äger rum 2009-05-26, kl 1300. Plats: Kasern 25 ”F4”.
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