
Kungl Jämtlands flygflottiljs Protokoll

Kamratförening 2011-08-25

Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet

Deltagare: K-G Holmberg
Anders Falk
Christer Nordlund
Urban Bengtsson
Mona Jonsson
Bo Lindé

1§ Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

2§ Till sekreterare för mötet utsågs Christer Nordlund.

3§ Till dagens protokolljusterare jämte ordförande valdes Urban Bengtsson.

4§ Dagordningen godkändes.

5§ Inkommande post

Från Allan Carlsson, F21 kamratförening, har inkommit reklam för F21:s flygdag som 
var den 19 juni, samt en inbjudan till chefsbytet där den före detta F4-ingen Fredrik 
Bergman tar över flottiljen. Bytet var dock i går 24/8.

6§ Ekonomi

Kassören redogjorde kortfattat för det ekonomiska läget. Föreningens finanser bör 
stärkas. Olika aktiviteter för  att rekrytera fler medlemmar diskuterades.

7§ Rapport från Mediautskottet

Förslogs att F4 kf skall söka medlemskap i Svensk Flyghistorisk Förening i enlighet med 
de flesta FV kamratföreningar. Beslutades att kassören och medieansvarige ser till att 
detta blir gjort.
Efter erfarenheterna på Viggendagen på Teknikland har förslag väckts om att ordna en 
hemvändardag för alla tidigare F4 anställda. Denna skulle ske i samband med Storsjöyran 
då många är här på besök. Beslöts att verka för ett genomförande.

I övrigt har sammanställningen av material till nästa tidningsutgåva påbörjats.



8§ Rapport från Museiutskottet

Transport av materiel från Sjöflyghangaren till Lockneberget har påbörjats. Detta är ett 
tidsödande företag mest beroende på svårigheter att engagera övriga kamratföreningars 
medlemmar.

9§ Rapport från Evenemangsutskottet

Årets resa äger rum på lördag den 27/8. Antalet deltagare är nu 42 vilket tyder på ett stort 
intresse. Julfesten avses även i år att hållas på Murklan och datumet blir 9/12. Den 8/12 
kommer troligen högtiden i kyrkan att äga rum.

10§ Rapport från Arkivarie

Rensning av böcker och katalogisering pågår. Marknadsföring av böcker för utlåning 
kommer att ske.

11§ Övrigt

Ett något reviderat förslag till nya stadgar för Torbjörn Ohlssons fond presenterades av 
Göran Olsson. Beslutades att dessa kunde antas efter samråd med Torsten Ohlsson. 
Tidigare förslag att inköpa en flagga till kamratföreningen står fast.

12§ Mötet avslutades

Nästa möte äger rum 2011-09-29 kl 17.30. Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet.
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