Kungl Jämtlands Flygflottiljs
Kamratförening

Plats:

By 111 F4

Deltagare:

K-G Holmberg/Ordförande
Liliann Eskilsson/Sekreterare
Anders Falk
Gunnel Edström

Protokoll
2006-10-02

1§

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

2§

Till sekreterare för mötet valdes Liliann Eskilsson

3§

Till att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Gunnel Edström

4§

Anmälan av övriga ärenden
Stadgarna

5§

Dagordningen godkändes

6§

Inkommande/Utgående post
Intet

7§

Kassarapport
Kassören redogjorde för den dagsaktuella ekonomin .Det diskuterades hurvida vi skall
ha post eller bankgiro, vilket som skulle vara bäst ekonomiskt m.m, Gunnel
tillsammans med Gun kollar upp detta.

8§

Rapport från medieutskottet
Tidningen klar och har gått till tryck. Liliann fick i uppdrag att se över vilket
ekonomiskt stöd vi kan få från fadderförbandet F 21. Kontakt med Göte skall tas inför
nästa tidning så det kommer med ett korsord…
Påminner än en gång om att det numera hålls öppet hus på torsdagar mellan 13:00
till 16:00 ute vid F 4 by 111.Välkomna!

9 § Rapport från museiutskottet
Inventeringen vid Fältskärsbostället samt kallfrd är nu klart. Per Björkkvist finns till
hands för att omhänderta och flytta flygunderhållsmtrl till Flyg & Lottamuséet.
Intresserade kan också gå in på www.milmuz.se och se vad som händer.

10§ Rapport från evenemangsutskottet
Det har tyvärr blivit en del missförstånd i samband med den nya entreprenörens
övertagande av mässen på I 5 detta gör att gåsen flyttas till den 10/11 inbjudan på väg
ut. LiliAnn undersöker om F 21 avser att stödja middagen på något sätt. Eventuell
PUB-afton diskuterades men inget beslut togs. Inför gåsmiddagen diskuterades det att
om och i så fall vilka som skulle inbjudas som hedersgäster. Förslag att Lena och
Terje Hallin samt representanter från de övriga föreningarna inbjuds. Styrelsen håller
kontakt för att fastställa pris och inbjudan till desamma.

.
11§ Behandling av anmälda ärenden
Styrelsen gav Kjell Bergman samt Urban Bengtsson i uppdrag att se över föreningens
stadgar, med stöd av övriga i styrelsen om så behövs. Detta skall vara klart senast den
1/12 2006 Detta för att styrelsen i god tid inför årsmötet skall kunna göra en motion
angående stadgeändring.
12§ Mötet avslutades och nästa möte är den 30/10 kl 18:00 ute på ”F 4” by 111.

Vid pennan

Liliann Eskilsson /sekr

Justeras

Justeras

K-G Holmberg ordförande

Gunnel Edström

