
 

 

Kungl Jämtlands flygflottiljs  Protokoll 

Kamratförening   2010-03-25 

 

 
Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet. 

Deltagare: K-G Holmberg, ordf 
 Margareta Olsson, sekr 

Anders Falk 
Mona Jonsson 
Göran Olsson 

 Christer Nordlund 
 Urban Bengtsson 
 Bo Lindé 
  
1 § Ordförande förklarade sammanträdet öppnat. 
 
2 § Till sekreterare för mötet utsågs Margareta Olsson. 
 
3 §  Till dagens protokolljusterare jämte ordförande valdes Göran Olsson. 
 
4 §  Dagordningen godkändes, men med tillägg under punkten övrigt, enl nedan.  
 

- Försäljning av böcker 
- Allmogeskåp 

   
5 §  Inkommande post 
 
 Inget att redovisa. 
   
6 § Ekonomi 
 
 Ytterligare 1000:- kr i medlemsavgifter har inkommit. Nu har vi ca 23000:- kr att 
 disponera. 
   
7 § Rapport från Mediautskottet 
  

Håller på att samla in underlag för nästa nummer av Frösö Lägerblad. 
Diskuterades om att få med ett korsord i höstnumret. Beslutades att Anders Falk tar 
kontakt med Göte Nordqvist i frågan. I övrigt enl plan. 

 
8§  Rapport från Museiutskottet 
   
 Arbetet med flytt osv fortskrider. Avsikten är att allt ska vara färdigt till invigningen 
 den 5 juni. 
   



 

9 § Rapport från Evenemangsutskottet. 
 

 Planering inför en grillafton till våren.  
   
10 § Rapport från arkivarie 
  
 I stort sett är nu all litteratur sorterad och prydligt inställd i vårt arkiv. Ca 800 titlar 
 har bokförts och det är ca ett hundratal ytterligare som ska läggas in. Foton har 
 grovsorterats. Arkivarien meddelade också att det har varit ett gott samarbete med A4 
 och I5 kamratföringar, med iordningställande av arkivet.  
 Det finns en hel del videofilmer, som på sikt kommer att föras över till CD-ROM.  
    
11 § Övrigt 
  

• Vid inventering av böcker från F4, kunde konstateras att det finns en hel del 
överex. Vid mötet togs beslut om att dessa böcker skall gå till försäljning. 
Listan på titlarna samt böckernas pris kommer att läggas ut på vår hemsida. 
Inköp sker i Ope Teknikland eller mot postförskott. Det finns också överex av 
tidningar samt affischer som kommer att gå till försäljning i Ope. Den vinst vi 
gör på denna försäljning går till vår egen förening.  

 
• Det allmogeskåp som var i F4 ägo och som var placerat i gästmatsalen på 

Murklan är nu flyttat till expeditionen i centrumhuset, Ope. Hur det har gått till 
är vi inte på det klara med. Vår förening är ägare till skåpet och vi måste hitta 
en bättre plats, där skåpet är synligt för våra medlemmar. Beslutades att  

    K-G Holmberg utreder frågan. 
 
12 § Mötet avslutades. 
 
Nästa möte äger rum 2010-04-29, kl 1730. Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet.  
 
 
Vid protokollet 
 
 
Margareta Olsson 
Sekreterare 
  
Justeras     Justeras 
 
 
K-G Holmberg    Göran Olsson 
 


