Kungl Jämtlands flygflottiljs
Kamratförening

Plats:

By 111 ”F 4”

Deltagare:

Karl-Gunnar Holmberg, ordf
Christer Nordlund
Anders Falk
Kjell Bergman
Margareta Olsson, sekr

Protokoll
2007-10-18

1§

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

2§

Till sekreterare för mötet utsågs Margareta Olsson.

3§

Till dagens protokolljusterare jämte ordförande valdes Kjell Bergman.

4§

Anmälan av övriga ärenden
F4 Minnesbok (gåva). Se § 11.
Korsord. Se § 11.

5§

Dagordningen godkändes.

6§

Inkommande post
Ingen inkommen post

7§

Ekonomi
Ekonomin bedöms vara god.
Kontot hos Nordea samt Plusgirot kommer att avslutas 2007-12-31.
Vi har redan nu öppnat ett bankgiro hos Swedbank med nummer 5048-6885.
Dessutom har föreningen investerat i en fond Lux Sv Likvid Plus, hos Swedbank, för
ca 201.000:- kr.
Erik Festins minnesfond ligger också i Swedbank på ett fasträntekonto.
Nu har vi postbox. Kostnad för detta är idag 1712:- kr/år.
Togs beslut om att föreningen bjuder Anders Falk på resan till Hemsön. Anders har
lagt ner mycket tid inför resan (exvis mycket jobb med hemsidan, både före och efter).
Dessutom har han använt egen bil i många kilometer.

Skrivelse från F21 (16 512:50525) ang klargörande avseende medelstilldelning till
föreningen har inkommit (2007-06-12). Se bilaga.
Beslut: F4 Kamratförening tilldelas

40 kkr, 2007
30 kkr, 2008
20 kkr, 2009

Framställan om disposition av medel görs årligen till F21.
2010 upphör stödet helt.
Vid mötet diskuterades om medel är äskade för 2007. Bestämdes att Gunnel Edström
utreder frågan.
8§

Rapport från Mediautskottet
Tredje numret av tidningen är nu klar att lämnas in till DAUS för tryck. Torsdag V745
skall tidningen vara klar. Därefter blir det utskick. I tidningen kommer det att läggas in
ett separat papper om medlemsavgift för nästa år.
Utskick om julsamling i Östersunds gamla kyrka samt till julfesten kommer att skickas
ut snarast. De som har lämnat ut sina e-postadresser får inbjudan via sin mail för
övriga kommer det via posten. Därefter görs anmälan via e-post eller telefonledes.

9§

Rapport från Museiutskottet
Museiarbetet ute på ”F4” fortsätter enl plan.
Vid mötet togs beslut om att de 2 kanoner som är placerade utanför ”Murklan” skall
återlämnas till Försvarsmakten. Christer Nordlund och Anders Falk ansvariga för
fortsatt handläggning.

10 §

Rapport från Evenemangsutskottet
Julfesten äger rum den 8 december. Planering inför detta pågår. Tid och plats kommer
inom kort.
Julsamling i Östersunds gamla kyrka den 11 december, kl 1800. Därefter samlas vi på
I5-mässen för en stunds samvaro (julkaffe).

11 §

Behandling av anmälda ärenden
F4 Minnesbok samt DVD har lämnats som gåva till Lennart Berns, Flyghistoriska
föreningen. Den blev mycket uppskattad, fick verkligen ett mycket fint betyg.
Sju rätta svar på förra tidningens korsord har inkommit. Vi utser inte någon vinnare.
Alla kommer att få varsin trisslott. GRATTIS. Anders Falk och Gunnel Edström
ansvarar för inköp och utskick.

12 §

Mötet avslutades.

Nästa möte med kamratföreningen äger rum 2007-11-22, kl 1800. Plats Milmus kansli
(By 111 ”F4”).
Vid protokollet
Margareta Olsson
Sekreterare
Justeras

Justeras

Karl-Gunnar Holmberg
Ordförande

Kjell Bergman

