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Kungl Jämtlands flygflottiljs  Protokoll 

Kamratförening   2014-03-20 

 

 

 
Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet. 

 
Deltagare: K-G Holmberg,  ordf    

Anders Falk, vice ordf   
Birgitta Andersson, sekr  
Inger Olofsson    
Göran Olsson   
Viveca Jonsson   
Bo Lindé  
Richard Didriksson  
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 
 
 Inget att redovisa. 
  
 
6 § Ekonomi 
 
 Föreningen har c:a 66.000:- kr i kassan. 
 
 Vid Erik Thorssons begravning den 7 mars, deltog Bo Martinger som representant  för 
 Kamratföreningen.  
 Till minne av Erik Thorsson, har 5 st bidrag inkommit till Kamratföreningen.  
 Tackbrev har skickats till Erik Thorssons anhöriga. 

 
 

7 § Rapport från Mediautskottet 
  
 Under 2013 besöktes Kamratföreningens hemsida drygt 44.000 gånger.. 
  
 
8 §  Rapport från Museiutskottet 
 
 Arbetet pågår enligt plan.  
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9 § Rapport från Evenemangsutskottet. 
  
 Inget att rapportera. 
 
 
10 § Rapport från arkivarie 
  
 Nytt tillskott till biblioteket är boken ”Flygande Tunnan” av Lennart Berns. 
 I biblioteket finns nu c:a 650 titlar. 
 Inventarielistan, som ligger på nätet, uppdateras regelbundet. 
 Det har varit en träff, i Milmus Z:s regi, med biblioteksgruppen där 
 Kamratföreningarna och Flyg- och Lottamuséet finns representerade.  
  
 
11 § Rapport från Milmus Z   
 
 Teknikland öppnar lördag 14/6, då även  "Försvarets dag" med musikkår genomförs på 
 Stortorget, och stänger för säsongen 31/8. 
 Därefter Tekniklandsöndagar under hösten med föredrag och hantverk.  
 De som önskar hålla föredrag eller visa ett hantverk, meddela VD på mail-adress 
 lowissa.franberg@jamtli.com. 
  
 Flottans män har gått in i Milmus Z som grundarförening. 
 Officerssälskapet I 5 har inbjudits. 
 
 Utställningar i Garnisonen (vårt hus). 
 Tema 2014 är agenter och kurirer i Jämtland-Härjedalen som hjälp till Hjemmefronten 
 i Norge 1940-1945. 
 Dr David Hummel, Gäddede presenteras som person och den militära underrrättelse-
 tjänstens kurir over grensen. 
  MB NN Undavd Kalla kriget: signalspaningsfartyg, TIR-långtradare, U-båts-
 kränkningar, polska tavelförsäljare, agentverksamhet. 
  
 Banarbetaren Carl-Gustav Welander, Storlien (Thomas W pappa), beskrivs som kurir.  
 Skickade kurirpost från Hjemmefronten till norska legationen i Stockholm. 
 
 Renskötaren Steinfell räddade två RAF-piloter, som jagades av en tysk hundpatrull. 
 Han drev in renhjorden mellan tyskarna och piloterna, så att piloterna kunde ta sig in i 
 Sverige. 
 Paul Björk journalist på LT hjälpte norska kurirer med skjuts till gränsen. 
  
 Ideellt arbete med museiutställningar och husvärdsskap på Teknikland skall erhålla en 
 bonus, t ex en resa någonstans, efter säsongen.  
 Förslag kom om att en eventuell resa skulle kunna samverkas med Kamratföreningens 
 årliga resa. 
 
 
12 § Övrigt 

 
 
13 § Mötet avslutades. 
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Nästa möte äger rum 2014-04-24, kl 17:30. Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet. 
  
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Birgitta Andersson 
Sekreterare 
  
 
 
Justeras     Justeras 
 
 
 
K-G Holmberg     Bernth Olhson. 
  


