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Kungl Jämtlands flygflottiljs  Protokoll 

Kamratförening   2012-11-29 

 

 
Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet. 

Deltagare: K-G Holmberg,  ordf   
Anders Falk, vice ordf   
Birgitta Andersson, sekr  
Christer Nordlund 
Viveca Jonsson   
Bo Lindé  
Bernth Olhson   

 
     
1 § Ordförande förklarade sammanträdet öppnat. 
 
 
2 § Till sekreterare för mötet utsågs Birgitta Andersson. 
 
 
3 §  Till dagens protokolljusterare jämte ordförande valdes Bernth Olhson. 
 
  
4 §  Dagordningen godkändes. 
   
 
5 § Inkommande post 
 
 Tidning från kamratföreningen vid F 17 har kommit från Ronneby. 
    
 
6 § Ekonomi 
 
 2012-11-28 var saldot på banken ca 57 700:- kr. 
 Faktura har inkommit från Daus på 1 980:- kr och med förfallodag 2012-12-26. 
 Medlemsavgifter för 2012 (!) har inkommit från 4 st medlemmar. 
 

 
7 § Rapport från Mediautskottet 
  

Frösö Lägerblad skickades ut som planerat i mitten av november. Listan över 
medlemmarnas adresser är dock inte helt aktuell, då adressändringar inte anmäls och 
avlidna personer finns med. 

  
 
8 §  Rapport från Museiutskottet 
 

Arbetet pågår enligt plan. 
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9 § Rapport från Evenemangsutskottet. 

 
 Den traditionell julsamling blir i Gamla Kyrkan den 4 december med f d  
 Garnisonsprästen Håkan Nilsson, men utan någon kör och inget kaffe efteråt. 
 Då det skett ett ägarbyte och kanslimässen (f d I 5) är stängd och dess möbler flyttad till  
 Kungsgården på Frösön, kan inte kaffet intas vid kanslimässen som tidigare. 
 Ordförande sätter ut annons om julsamlingen i ÖP och LT.  
  
 Till julfesten i Murklan den 8 december har hittills 25 st anmält sig. 
 Förfrågan från personal vid Murklan om att eventuellt dela lokal med Försvarsmakten 
 (Fältjägargruppen). Christer Nordlund  kollar upp vad som gäller. 
  

 
10 § Rapport från arkivarie 
  

Diabilder har levererats av Sune Johnson. 
  

 
11 § Rapport från Milmus Z 
 

Till fonden ”Rädda Teknikland” har det kommit in 47 000:- kronor. Det är dock inte 
bestämt än hur fonden skall användas. 
En samverkansgrupp finns för att ta fram förslag för ett driftbolag som skall driva 
Teknikland. Driftbolaget är tänkt att bestå av Jamtli, kamratföreningarna, 
veteranbilklubben och Flyg & Lotta-muséet.  
Vid bildandet av driftbolaget måste samförstånd mellan samtliga föreningar råda och  
insyn i ekonomin finnas. Vad som gäller för driftbolaget och finansiering av materiel 
och underhåll av fordon m m bör klargöras innan påskrift. 

 
12 § Övrigt 

 
Förslag att ha gemensamt medlemskap i vår kamratförening och Svensk Flyghistorisk 
Förening. Motion lämnas till årsmötet. 

 
 
13 § Mötet avslutades. 
 
 
Nästa möte äger rum 2013-01-24, kl 1730. Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet. 
  
 
Vid protokollet 
 
 
Birgitta Andersson 
Sekreterare 
  
 
Justeras     Justeras 
 
 
K-G Holmberg    Bernth Olhson 


