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Kungl Jämtlands flygflottiljs  Protokoll 

Kamratförening   2013-11-28 

 

 

 
Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet. 

 
Deltagare: K-G Holmberg, ordf 

Anders Falk, vice ordf   
Birgitta Andersson, sekr  
Inger Olofsson 
Christer Nordlund 
Göran Olsson 
Bo Lindé 
Richard Didriksson 
Bernth Ohlson 

 
 
    
1 § Ordförande förklarade sammanträdet öppnat. 
 
2 § Till sekreterare för mötet utsågs Birgitta Andersson. 
 
3 §  Till dagens protokolljusterare jämte ordförande valdes Richard Didriksson. 
  
4 §  Dagordningen godkändes. 
 
5 § Inkommande post 
 
 Inget att redovisa. 
  
6 § Ekonomi 
 
 Föreningen har c:a 64.000:- kr i kassan. 

Beslutades att 600:- kr, som blev kvar från årets resa, används till inköp av 
hamburgare till den planerade grillaftonen i maj. 
Kostnader i samband med julsamlingen den 3 december fördelas mellan 
kamratföreningarna. 
 

7 § Rapport från Mediautskottet 
  
 I nästa nummer av Frösö Lägerblad (juni 2014) kommer Bernth Ohlson att bidra med  
 2 st artiklar. 
  
8 §  Rapport från Museiutskottet 
 
 Från Lockne-berget har hämtats tavlor (på f d flottiljchefer vid F 4). Tillsammans med 
 ett F 4-standar kommer tavlorna att lämnas över till Kungsgården för att sättas upp 
 där.  
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9 § Rapport från Evenemangsutskottet. 
  
 Det är ca 30 st anmälda till julfesten i Murklan den 6 december. 
 Beslutades att årsmötet sker den 2014-03-20 och grillafton 2014-05-22. 
 
10 § Rapport från arkivarie 
  
 Förteckning över litteratur, som inkommit till arkivet, finns på hemsidan. 
 
11 § Rapport från Milmus Z   
 

 FortV kollar upp och lämnar kostnadsförslag till fastighetschef Jamtli på tele- och 
 dataförbindelse till Lockne-berget. 
 SWOT-analys pågår över vilka förmåner som kan förekomma för de, som deltar i 
 arbetet vid Teknikland. 
 Ett ägardirektiv skall skrivas till styrgruppen för Teknikland. 
 Järnvägsklubben är intresserade och vill komma till Teknikland med bl a 3 st 
 järnvägsvagnar och en modelljärnväg. 
 För att SFHM (Statens Försvarshistoriska Muséer) ska lämna ekonomiskt bidrag till 
 försvarsmuseér, krävs kommunalt deltagande. I det här fallet stiftelsen Jamtli, som ägs 
 av Östersunds kommun och Jämtlands läns landsting. 
 SFHM bidrag är 1,2 Mkr. 
  
 VD lön:                           660 000:- 
 Vaktm/snickare:               60 000:- 
 Hyra Lockneberget, del :  250 000:- 
 Verksamhet Teknikland:  290 000:-  
  
12 § Övrigt 

 
Konstverket ”Dygnets 4 tider” är målat på en vägg i murklan. Det bör påtalas att det är 
ett konstverk, som inte får förstöras vid pågående ombyggnader. Bernth Ohlson ordnar 
detta med fastighetsägaren. 

 
13 § Mötet avslutades. 
 
 
Nästa möte äger rum 2014-01-30, kl 17:30. Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet. 
  
 
Vid protokollet 
 
 
 
Birgitta Andersson 
Sekreterare 
  
Justeras     Justeras 
 
 
 
K-G Holmberg     Richard Didriksson
  


