
 

 

Kungl Jämtlands flygflottiljs  Protokoll 

Kamratförening   2010-10-28 

 

 
Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet. 

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

Anders Falk 
Mona Jonsson 
Göran Olsson 

 Christer Nordlund 
 Bo Björkman 
 Bo Lindé 
 Urban Bengtsson 
    
1 § Ordförande förklarade sammanträdet öppnat. 
 
2 § Till sekreterare för mötet utsågs Margareta Olsson. 
 
3 §  Till dagens protokolljusterare jämte ordförande valdes Urban Bengtsson. 
 
4 §  Dagordningen godkändes. 
   
5 § Inkommande post 
 
 Inget att redovisa. 
    
6 § Ekonomi 
 
 I dagsläget finns ca 18.000:- kr på föreningens kassakonto.  
 
 Kassören meddelade att det är önskvärt att medlemsavgiften för 2011 inte betalas 
 under detta år (2010). Inbetalning bör ske tidigast i januari 2011. Detta gör att det blir 
 enklare att ha kontroll på medlemsregistret. Samtidigt är det bra om pengarna kommer 
 in på rätt år. 
    
7 § Rapport från Mediautskottet 
  
 Frösö Lägerblad har nu börjat växa fram. Alla medlemmar kommer att få tidningen i 
 sin brevlåda, i mitten av november. Tidningen kommer vi att trycka själva med hjälp 
 av dator och kopiator. Detta för att spara pengar till vår förening. 
 
8§  Rapport från Museiutskottet 
 
 Nu är all materiel, som finns på Sjöflyget, inventerad och packad. D v s klar för flytt. 
 Förmodligen skall materielen flyttas till Lockneberget. Just nu väntar vi på ett 
 hyresavtal. 



 

 
9 § Rapport från Evenemangsutskottet. 

 
 Julfesten kommer att äga rum den 10 december, kl 1800. Platsen blir på gamla F4 och 
 så klart restaurang ”Murklan”. Se mer om pris och sista anmälningsdag i Frösö 
 Lägerblad, som kommer ut i mitten av november. 
  
 Julsamlingen äger rum i gamla kyrkan den 7 december, kl 1800. Ytterligare 
 information om detta finns också med i nästa nummer av Frösö Lägerblad. 
 
10 § Rapport från arkivarie 
  
 Arbetet löper enl plan.  
  
 11 § Övrigt 
  

• Vår förening är värd för kamratföreningarnas ordförandekonferens 2011. 
Konferensen kommer att äga rum 2010-05-05—06. En grupp på tre personer, från 
vår förening, har utsetts att planera detta. Gruppen består av vår ordförande Karl-
Gunnar Holmberg, ledamot för evenemangsutskottet Bo Björkman och vår medlem 
i föreningen Gunnar Ståhl. Första mötet med gruppen ägde rum på förmiddagen 
denna dag (28/10). Vid mötet gjordes ett förslag till program. 

 
• Det finns en hel del tavlor/målningar som inte har med tjänsten att göra. Vid mötet 

bestämdes att få dessa tavlor värderade och därefter ev försäljning. 
 

• Bestämdes att göra ett utskick till alla medlemmar i början av året. I utskicket 
kommer information om föreningens arbete för första halvåret 2011. Medlemskort 
kommer också att finnas med i utskicket.  

 
• Bestämdes att årsmötet äger rum 2011-03-17. 

   
 
12 § Mötet avslutades. 
 
 
Nästa möte äger rum 2010-11-25  kl 1730. Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet.  
 
Vid protokollet 
 
 
Margareta Olsson 
Sekreterare 
  
 
Justeras     Justeras 
 
 
K-G Holmberg    Urban Bengtsson 
 


