
 

 

Kungl Jämtlands flygflottiljs  Protokoll 

Kamratförening   2011-04-28 

 
Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet. 

Deltagare: K-G Holmberg,  ordf   
Anders Falk, vice ordf   
Birgitta Andersson, sekr  
Mona Jonsson  
Christer Nordlund  
Göran Olsson  
Bo Lindé   

 
 
     
1 § Ordförande förklarade sammanträdet öppnat. 
 
 
2 § Till sekreterare för mötet utsågs Birgitta Andersson. 
 
 
3 §  Till dagens protokolljusterare jämte ordförande valdes Christer Nordlund. 
 
 
4 §  Dagordningen godkändes. 
   
 
5 § Inkommande post 
 
 Inget att redovisa.  
    
 
6 § Ekonomi 
 
 I dagsläget finns ca 31.700:- kr på föreningens kassakonto. 
 Medlemsantalet är ca 150 st. 
 
 
7 § Rapport från Mediautskottet 
  
 Texter har tagits fram för informationsskyltar till montern i muséet. 
  
 
8§  Rapport från Museiutskottet 
 
 Arbetet pågår enl plan. Modeller av helikoptrar (hkp2, hkp3 och hkp10) skall 
 införskaffas och byggas. Modeller av en ”Bulldog” och en ”Pembroke” lånas från  
 Flyg- o Lotta-muséet och även en Robot 24 J kommer att finnas vid montern.  
  



 

Det har varit inbrott i vid sjöflyget igen nu i veckan.  
Flytt till Lockneberget kommer att ske tidigast till hösten då förhandlingar med  
 Fortverket ännu inte är klara. 

 
 
9 § Rapport från Evenemangsutskottet. 

 
 Datum för årets grillafton är 2011-05-26 och kommer att annonseras på hemsidan. 
 
 Årets resa kommer att planeras till hösten.  
 Förslag har kommit in om en 2-dagarsresa via Los och Edsbyn till Söderhamn och då med  
 övernattning i Söderhamn. Andra förslag är Arvesund och Södra Storsjöbygden. 
 
 Till Ordförandekonferensen för FV:s kamratföreningar i maj har Gunnar Persson från  
 Tullinge varit aktiv med att ordna med transport och boende för deltagarna. Dock en del  
 trassel med bokning av flyg, vilket lösts efter förhandling med NextJet. 
 Veteranbilsklubben har blivit tillfrågad om att hämta och lämna deltagare vid flyget. 
 Bl a kommer Jan Salestrand, Niklas Niemi och Hans Olenäs från Högkvarteret att delta.  
 Torsdag kväll blir det middag hos landshövdingen och på fredagen kommer Lowissa  
 Mannerheim att visa deltagarna runt på Ope Teknikland. 
 
 
10 § Rapport från arkivarie 
  
 Genomgången av fotografier i arkivet går sakta men säkert framåt.  
 En del foton från F4:s fotograf har kommit in till föreningen. 
 
 Viss utrustning finns för utlåning till medlemmar som önskar delta vid högtidliga  
 tillställningar där militär högtidsdräkt skall bäras. 
  
 Önskemål har kommit om att kunna beställa kopior från fotoarkivet, vilket kanske kan  
 ske på sikt.  
   
 

11  Övrigt 
 

För att kunna dokumentera  hur föreningen skall förvalta Torbjörn Ohlsons fond bjuds 
Torsten Ohlson Holm in till ett kommande (nästa?) möte. Fonden tillhörde F4 och 
Torsten Ohlson Holm vill överlämna fonden till kamratföreningen. 
 
Förslag på att kamratföreningen lämnar över ett exemplar av F4:s ”vita” bok med CD 
till landshövdingen. 
 
Kan någon representera F4 kamratförening vid Rådhuset den 6 juni? 
 
Vid Försvarets dag i augusti skall det, enligt programmet, vara information från 
respektive kamratförening. 
 
Rykten finns om att ”Papegojan” skall driva kaféet/restaurangen kommande säsong. 
 

 



 

12 § Mötet avslutades. 
 
 
Nästa möte äger rum 2011-05-26, kl 1700. Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Birgitta Andersson 
Sekreterare 
  
 
Justeras     Justeras 
 
 
K-G Holmberg    Christer Nordlund 
 


