Kungl Jämtlands flygflottiljs
Kamratförening
Plats:

Optand, nya biblioteket/arkivet.

Deltagare:

K-G Holmberg, ordf
Margareta Olsson, sekr
Anders Falk
Mona Jonsson
Göran Olsson
Christer Nordlund
Viveca Jonsson

Protokoll
2010-05-27

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
En dam från Australien har kontaktat vår förening i ett släktforskningsärende. Vår
arkivarie som är på ”bettet” kunde hjälpa henna att få svar på sin fråga.

6§

Ekonomi
Ekonomin ser ut att vara ganska god, allt enl plan.

7§

Rapport från Mediautskottet
Vår tidning kommer att ges ut i månadsskiftet juni/juli. Som vi tidigare har angivit
kommer numret att handla om Ope Teknikland.

8§

Rapport från Museiutskottet
Allt inför invigningen den 5 juni är helt under kontroll. Allt är i stort sett klart.

9§

Rapport från Evenemangsutskottet.
Nästa resa med kamratföreningen kommer att äga rum i augusti/september. Det
kommer att bli en resa någonstans i Jämtland, (endagstur). Bo Björkman och
Christer Nordlund fick till uppgift att börja planera inför detta.

10 §

Rapport från arkivarie
F4 minnesbok (med vita pärmar samt CD) har nu lämnats till Café Kronan för
försäljning.
I övrigt sker allt i arkivet enl paln.

11 § Övrigt
Vi mötet togs beslut om att inköpa en platt-TV med inbyggd CD-spelare. TV.n
kommer att stå i vår monter där vi kommer att visa F4 jubileumsfilm (rullande).
Beslut togs om att ordförandekonferensen 2011, kommer att äga rum 2011-05-26--27.
Vår förening är då värd för detta arrangemang.
När vi i styrelsen tar på oss ett ansvar för en aktivitet, så måste vi fullgöra det vi
åtagit oss. Kommer något emellan, måste den ansvarige ta kontakt med övriga
styrelsemedlemmar föra att lösa uppgiften på ett bra sätt.
12 §

Mötet avslutades.

Nästa möte äger rum 2010-08-12, kl 1730. Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet.
Vid protokollet
Margareta Olsson
Sekreterare
Justeras

Justeras

K-G Holmberg

Christer Nordlund

