Kungl Jämtlands flygflottiljs
Kamratförening

Plats:

By 111 F4

Deltagare:

Anders Falk/ Ordförande
Urban Bengtsson/ sekr
Gunnel Edström
Christer Nordlund
Bo Björkman

Protokoll
2007-01-15

1§

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

2§

Till sekreterare för mötet valdes Urban Bengtsson

3§

Till dagens protokolljusterare jämte ordförande valdes Christer Nordlund

4§

Anmälan Övriga frågor
Tas upp efterhand se 11 §.

5§

Dagordningen godkändes

6§

Inkommande/Utgående post
Tas upp vid nästkommande möte

7§

Ekonomi/ Gunnel E
Gunnel har i föreningens namn öppnat ett bankkonto med ränta och ett bank/ betalgiro i Nordea bank Östersund
Inkommen faktura för annons till Julandakt med julkaffe skall delas, kostnadsmässigt
med I5 kamratförening, halva kostnaden var.
Priser på ”försäljningsvaror” (vinglas, litografier mm) skall finnas angivna i
styrelseprotokoll. Prislista se 11§.

8§

Rapport från medieutskottet/ Anders F
Nästa nr av F4 AKTUELLT på gång enligt fastställd plan.

9§

Rapport från museiutskottet/ Christer N
Vinterns arbete med omhändertagen materiel pågår o flyter på mycket bra. Arbetet
genomförs två halvdagar i veckan som tidigare planerat. Deltagare hittils är f.d
teknisk, flygande, markförsvars och stril-personal som bedriver ett förtjänstfullt
arbete.

10 §

Rapport från evenemangsutskottet/ Bosse B
Cafe´kväll är planerad till den22 feb, plats ÖSK stugan, som är bokad hos Ingrid H.
Någon aktivitet bör organiseras, Bosse o Lilliann samverkar, eventuellt förslag :
J-A Jacobsson kan orientera om arbetsläget betr. Garnisionmuseet mm ?
Årsmötet bokat på I5 mässen 29 mars.
Cafe´ kväll planerad på I5 mässen 26 april.

11 §

Anmälda ärenden/övriga frågor
Priser på fösäljningsvaror :
- Vinglas 50:- st
- Vinkaraff, defekt 50:- st
- 1 Litografi 75:- st
- 4st Litografier 200:- /förpackning
F4 minnesbok: Flyg o Lotta museet Ope köper 50 st böcker för 100:- st
Förberedelser inför årsmötet 29 mars: vilka är valda på ett resp två år, omval mm, viss
oklarhet råder. Ordinarie ordförande kontaktar valberedningen i närtid för samråd.
Frågan tas upp och diskuteras ytterligare vid nästa styrelsemöte.

12 §

Nästa möte: förslag månd kl 1800 vecka 707 eller 708 enligt ordförande
K-G Holmberg beslut.

13 §

Mötet avslutas

Vid protokollet

Urban Bengtsson
Justeras

Justeras

Anders Falk ordförande

Christer Nordlund

