Kungl Jämtlands Flygflottiljs
Kamratförening

Plats:

Björkbackacafét

Deltagare:

K-G Holmberg ordförande
Liliann Eskilsson
Gunnel Edström
Anders Falk
Bo Björkman
Christer Nordlund
Kjell Bergman

Protokoll
2006-05-17

1§

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

2§

Till sekreterare för mötet valdes Liliann Eskilsson

3§

Till att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Christer Nordlund

4§

Anmälan av övriga ärenden
Expo Norr
”Ulla från Sveg”
Medverkan vid besök av SFHM den 22-23/5
Minnes DVD till styrelsemedlemmar.

5§

Dagordningen godkändes.

6§

Inkommande/Utgående post
Liliann redogjorde för vilka utskick som gjorts . Beslutades att skicka ett ex
av ”Axplock från….” till fru Ernst Wallin samt Bo Torstemo.

7§

Kassarapport
Gunnel redogjorde för föreningens räkenskaper. Gun Modin hade inför dagen möte
undersökt huruvida föreningen är momsredovisningsskyldig med tanke på den
försäljning som görs, så är INTE fallet. Beslut togs att föreningen bidrar till vårens
resa med busskostnaden ca 7:500:-.

8§

Rapport från medieutskottet
Anders visade hur han hade tänkt kring utformningen av F 4 Aktuellt.
Göte Nordqvist tillfrågas om han vill fortsätta göra korsordet.
Göran Olsson kommer att till frågas om han vill hjälpa oss att få till bra information
om och kring F 4`s område och byggnader.

Diskussion blev det också kring hur vi på ett bra sätt via mail och hemsida kan få ut
information snabbt och lätt.
9 § Rapport från museiutskottet
Fältskärsbostället ännu ej utrymt, det brådskar, Christer behöver all hjälp han kan få!
Christer deltar i den traditionsöverlämning till bl.a F 21 som sker den 23-24/5.
Nedmontering har precis gjorts av den sista Viggen på F 4 den kommer att fraktas till
museet i Optand.
10§ Rapport från evenemangsutskottet
Beslutades att nästa trivselkväll blir den 30/8. Surströmmingsfest är det tänkt och mera
information kommer via hemsidan m.m
11§ Behandling av anmälda ärenden
Fältjägargruppen disponerar gratis en plats på Expo Norr i sommar. En tanke är att tillsammans med de övriga kamratföreningarna marknadsföra oss där. K-G håller i trådarna
kring detta.
Ulla Albano från Sveg har kontaktat kamratföreningen och berättat att hon har mtrl om
och kring F 4 som kan vara av intresse för kamratföreningens medlemmar. K-G möter
upp med Ulla när hon kommer till sta´n…..
SFHM kommer till Östersund den 22-23/5. beslutades att tillfråga N-G Nilsson om han
kan närvara under besöket (annars deltar vice ordförande)
F 4 Minnes DVD: Beslutades att tilldela styrelsen ett exemplar vardera i syfte att kunna
användas vid ”marknadsföringen” inför försäljningen.
12§ Mötet avslutades och nästa möte är den 19/6 15:00 i lokalen by 111 ute på F 4.

Vid pennan
Liliann Eskilsson
Justeras

Justeras

K-G Holmberg ordförande

Christer Nordlund

