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Kungl Jämtlands flygflottiljs
Kamratförening
Plats:

Optands flygplats, Garnisonen Furirmässen

Deltagare:

Anders Falk, ordf
Bernth Ohlson, sekr del av tiden
Inger Olofsson
Göran Olsson
Christer Nordlund
Bo Lindé
Tord Andersson
Richard Didriksson

Protokoll
2015-08-27

Ej närvarande: K-G Holmberg och Viveca Jonsson.
1§

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

2§

Till sekreterare för mötet utsågs Christer Nordlund.

3§

Till dagens protokolljusterare jämte ordföranden valdes Bernth Ohlson.

4§

Dagordningen godkändes.

5§

Inkommande post
Endast tidningar och orienteringar från andra föreningar.
Även en orientering från SMKR ( Sveriges Militära Kamratföreningars
Riksförbund ).

6§

Föregående protokoll
Eftersom protokollet saknades hänfördes godkännandet till nästa möte.

7§

Ekonomi
Banksaldot uppgår nu till 65.972 kr Beslöts att kassören skickar en hemställan
till F 21 angående utbetalning av beviljat stöd för 2015. 10 000 kr. Insatser för
att höja disciplinen med avseemde på inbetalning av medlemsavgiften
diskuterades, och något måste göras. Nästan 1/3har ej betalt för 2015.

8§

Rapport från Mediautskottet
Nästa tidning beräknas utkomma i november. Ännu en revidering av
medlemsmatrikeln har genomförts.

9§

Rapport från Museiutskottet
Arbetet har legat nere under sommaren, dock har några medlemmar verkat som
museivärdar i Flyg- och Lottamuseet.
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10 §

Rapport från Evenemangsutskottet
Styrelsen beklagade att någon resa ej kunde genomföras i år pg.a. för få
deltagare. Beslöts att diskutera detta någon gång senare hur reseverksamheten
skall läggas upp, om den fortfarande skall bestå. Besöksmål, en eller två dagar,
subventioner mm.
Beslöts även tilldela Mona N en gratifikation som tack för det nedlagda arbetet
med den tyvärr inställda resan. Inger och Richard ombesörjer detta.

11 §

Rapport från arkivarien
Flera bokdonationer har inkommit under sommaren varav en del intressanta.
Ny bok inköpt om Sovjets invasionsplaner av Sverige under kalla kriget. Till
utlåning.

12 §

Rapport från MilmusZ
Säsongen snart slut på Teknikland men några siffror över antalet besökare
föreligger ej ännu. Bernth redogjorde för en del ansökta och beviljade bidrag.
Ett fall av vandalisering har skett på MTLB:n. Någon har öppnat kranar varvid
diesel har läckt ut, dock endast ett mindre antal liter. VD Teknikland handlägger
ärendet.

13 §

Övrigt
Översyn av stadgarna kommer att ske genom K-G:s och Bernths försorg.
F 4 Off-förenings porslin har hämtats tillbaka från Kungsgården. Ett antal
kuvert kommer att deponeras i den av Off-föreningen tidigare ägda stugan i
Bydalen. Övrigt kommer att försäljas, men frågan bordlägges tills inventering
har gjorts och fastställande av exakt antal.

14 §

Mötet avslutades.

Nästa möte äger rum 2015-09-25 kl 17:30
Plats: Optands flygplats, Garnisonen Furirmässen
Vid protokollet
Christer Nordlund
Mötessekreterare
Justeras

Justeras

Anders Falk

Bernth Ohlson

