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Plats: F 4 by 111 
 
Deltagare: K-G Holmberg ordförande 

Liliann Eskilsson 
 Gunnel Edström 
 Anders Falk 
 Christer Nordlund 
   
   
  
 
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 

Tidningen samt förslag på utformning av medlemskort. 
Expo Norr 
24/8 
”Öppet Hus” 

5 § Dagordningen godkändes 
 
6 §      Inkommande/Utgående post 
            Endast post från PG har inkommit sedan förra mötet. 

  
7 §      Kassarapport 
           Kassören redogjorde för hur ekonomin för dagen såg ut.  

 
8 §    Rapport från medieutskottet 

Anders berättade om alla fantastiska mejl som kommer till kamratföreningen med tips 
och synpunkter. Över 6000 besökare på hemsidan sedan starten i höstas. 

 
9 §   Rapport från museiutskottet 

Fältskärsbostället ännu ej utrymt, beslutades att vänta till efter semestern med detta, och 
som sagt hjälp till detta behövs. 

 
10§  Rapport från evenemangsutskottet 

Beslutades att försöka flytta surströmmingsfesten till den 2/9 istället som är en fredag. 
Förslag på att septembers ”cafékväll” blir en pubafton då flera önskemål om detta 
inkommit. Styrelsen funderar kring lokal m,m till nästa möte. 



 
11§  Behandling av anmälda ärenden 

Anders visade nu hur det första F 4 aktuellt kommer att utformas i sin helhet. DAUS 
tryckeri håller bästa pris för tryck av tidningen och kommer därför att anlitas för 
detsamma. 
 
Vikten av att ta fram ett medlemskort , och detta snabbt, diskuterades. Beslutades att 
Anders gör mallen och att vi hjälps åt att sedan färdigställa dem. Utskick i slutet av 
augusti tillsammans med övrigt matnyttigt till medlemmarna. 
 
Beslutades att göra ett antal A3-inplastningar med information om F 4 Kamratförening 
till Expo Norr, tidsbristen gör att vi inte hinner med något mera. 
 
Angående den 24/8 när F 4 fyller 80 år så har ännu inget program kommit. 
 
Vecka 34 börjar MilMuz att ha öppet en eftermiddag i veckan. Beslutades att även 
kamratföreningen skall göra likadant, vilket gör att lokalen kan bli en mötesplats att 
söka sig till. 

                   
12§  Mötet avslutades och nästa möte är den 14/8 18:00 i lokalen by 111 ute på F 4. 
 
 
 
 
 
Vid pennan 
 
 
Liliann Eskilsson  
 
 
Justeras     Justeras 
 
 
 
K-G Holmberg ordförande    Christer Nordlund 

 
 
 


