
 

Kungl Jämtlands flygflottiljs  Protokoll 

Kamratförening   2006-04-25 

 

 

 

 
Plats: Törners 
 
Deltagare: K-G Holmberg 
 Liliann Eskilsson 
 Bo Björkman 
 Christer Nordlund 
 Gunnel Edström 
 Anders Falk 
  
 
1 § Ordförande förklarar sammanträdet öppnat. 
 
2 § Till sekreterare för mötet utsågs Liliann Eskilsson 
 
3 §        Justera dagens protokoll jämte ordförande  Christer Nordlund 
 
4 §        Anmälan av övriga ärenden till mötet 2006-04-25 
            
             : Namnlista på medlemmar på hemsidan 
             : Medlemsregistret 
             : Uppföljning på hemsidan av vad som händer med F 4 området framöver            
             : Ekonomifrågor 
 
5 §         Godkännande av dagordning 
 
6 §         Inkommande post 
              Beslutades att LiliAnn sköter adressändring av inkommande post samt ser till att post  
              av intresse för våra medlemmar finns att se och läsa vid t.ex anordnade ”Cafékvällar” 
 
7 §         Ekonomi 
              Kassören redogjorde det ekonomiska läget. Det beslutades också att vid behov anlita 
              Gun Modin som konsult. 
 
8 §         Rapport från Mediautskottet 
              Beslutades att tidningen som kommer att ges ut i kamratföreningens regi fortsätter att  
              heta F 4 Aktuellt. Planerna kring det första numret är under utformning, Anders tar 
              kontakt med intresserade medhjälpare. 
 
9 §         Rapport från Museiutskottet 
              Tömning av ”Fältskärsbostället ” kommer att ske under maj månad. Christer tar 

  med de medlemmar som anmält intresse för att hjälpa till. Viss mtrl kommer  
              eventuellt att deponeras hos Flyg & Lottamuseet i OPE. 



10 §        Rapport från Evenemangsutskottet 
               Beslutades att ha första ”cafe”kvällen den  17/5. Bosse och Liliann spånar i vad den 

   skall innehålla. Styrelsen beslutade att oavsett vilken aktivitet som ordnas skall alltid 
   kassören och evenemangsansvarig samarbeta. Detta för att säkerställa att allt bokförs  
   enligt gängse regler samt därmed också kommer att framgå i styrelsens årsberättelse 
   Christer var lite bekymrad att antalet anmälda till Norgeresan den 10/6 är lågt. 
   Beslutades att skicka ut en påminnelse till medlemmar i Jämtlansregionen. 

 
 
11 §        Behandling av anmälda ärenden  
               : Anders undersöker huruvida vi får/kan lägga ut medlemmarnas namn samt hemort 

     på kamratföreningens hemsida. 
   : Medlemsregistret är lite eftersatt, det finns medlemmar på listan som inte betalat  
     sin medlemsavgift på flera år. Beslutades att skicka en påminnelse till dessa f.o.m  
     år 2002. 
   : Anders & K-G kommer tillsammans att hålla koll på vad som händer vid F 4 
     området och dokumentera  det med text & foto på hemsidan. 
   : Gunnel skickar in till postgirot ansökan om e-postgiro där man kan gå in och skriva  
      ut t.ex betalordrar m.m . Även LiliAnn kommer att ha möjlighet till detta i syfte att   
      hjälpa till och hålla medlemsregistret uppdaterat. Uppdrogs till Gun Modin att ta  
      fram vad som gäller föreningen beträffande momsredovisning. 

 
 
12 §        Mötet avslutades. Nytt möte 17/5 17:00 Mässen I 5 

 
 
 
 
 
Vid pennan 
 
 
 
Liliann Eskilsson sekreterare 
 
 
 
 
Justeras 
     Justeras 
 
 
 
K-G Holmberg ordförande    Christer Nordlund 
 
 
 
 


