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1 § Ordförande förklarar sammanträdet öppnat. 
 
2 § Till sekreterare för mötet valdes Liliann Eskilsson 
 
3 § Till att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Christer Nordlund 

  
4 § Anmälan av övriga ärenden 

Priser på varorna vi har till försäljning ,protokollsätts för invärdering av lager. 
Innehåll av infobrevet 
 

5 § Dagordningen godkändes 
 
6 §      Inkommande/Utgående post 
           Infobrev från kamratförening, sättes i pärmen, samt pg avier. Ingen utgående. 

  
7 §      Kassarapport 
           Intet då kassören ej var närvarande.  

 
8 §    Rapport från medieutskottet 

Arbetet med tidningen fortskrider. Christer ombads skriva en helsida om och kring 
museet och K-G ombads skriva om turerna kring mässen. Vidare berättade Anders om 
sitt årliga besök på F 12 finns även att läsa på hemsidan. Fotograferingen av området 
slutfört. 

 
9 §   Rapport från museiutskottet 

Fältskärsbostället ännu ej utrymt, men arbetet påbörjat så tillvida att där nu finns 
lastpallar emballage samt flyttkartonger. Beslutades att inventering bör ske i samband 
med packningen. Anders Strand samt Anders Roos har meddelat att de gärna hjälper till 
vid dokumentationen av museimaterielen. Beslutades att bjuda på fika under arbetets 
gång.  



Nu är det beslutat hur mycket pengar som kommer att tilldelas från HKV för inrättande 
av ett förbands/garnisonsmuseum. Först utgår 500.000:- till planläggningen och om 
denna godkänns så får garnisonen 5,5 miljoner till ett museum. 

 
10§  Rapport från evenemangsutskottet 

Surströmmingsfesten flyttad till den 25/8. Pubafton genomförs den 28/9 tid och plats eso. 
K-G berättade att den första fredagen i månaden så samlas gamla F4-ingar på 
Bishops Arms dit man kan gå om intresse finns. 

 
11§  Behandling av anmälda ärenden 

Styrelsen kom farm till följande prissättning av de varor vi fått till försäljning. 
Minnes DVD   200:- 
Glas/Karaffset  (karaff och fyra vinglas)  400:- 
Häftet med teckningar    150:- 
Reproduktionerna 75:-/st eller 250:- för alla fyra. 
 
Infobrevet skall innehålla vad som händer fram till årsskiftet. Lite om tidningen, info om 
Öppet Hus verksamheten samt lite om medlemskapet i föreningen vad det kostar m.m. 
Beslutade att skicka med inbetalningskortet för 2007 med tidningen i November. 

                   
12§  Mötet avslutades och nästa möte är den 4/9 kl 18:00 hemma hos Liliann  och hon bor på 
Önevägen 15. 
 
 
 
 
 
Vid pennan 
 
 
Liliann Eskilsson  
 
 
Justeras     Justeras 
 
 
 
K-G Holmberg ordförande    Christer Nordlund 

 
 
 


