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Kungl Jämtlands flygflottiljs  Protokoll 

Kamratförening   2014-08-28 

 

 

 

 
Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet. 

 
Deltagare: Anders Falk, ordf   

Bernth Ohlson, vice ordf  
Birgitta Andersson, sekr  
Christer Nordlund  
Bo Lindé  
Richard Didriksson 
Tord Andersson  

 K-G Holmberg 
   

 
   
1 § Ordförande förklarade sammanträdet öppnat. 
 
2 § Till sekreterare för mötet utsågs Birgitta Andersson. 
 
3 §  Till dagens protokolljusterare jämte ordförande valdes Christer Nordlund. 
  
4 §  Dagordningen godkändes. 
 
5 § Inkommande post 
 
 Från Skatteverket har kommit besked om att kamratföreningen inte har 
 deklarationsskyldighet. 
 Tackkort har inkommit bl a från F 8 Kamratförening och då som tack för att Frösö  
 Lägerblad skickas till dem. 
 Svar på skrivelsen, gällande ekonomiskt bistånd, har kommit från Chefen F 21. 
 Inbjudan har kommit från F 21 om deltagande, då ny förbandsfana överlämnas till 
 flottiljen. Beslutades på mötet att ej delta. 
 Skrivelse ”Plan för uppbyggnad av SMKR:s (Sveriges Militära Kamratföreningars 
 Riksförbund) nätverk för stöd till veteraner och anhöriga” som är undertecknad av Jan-
 Olof Johansson har kommit in till kamratföreningen. Bernth Ohlson kontaktar honom 
 med förfrågan om att komma och berätta om t ex vad vi förväntas göra. 
  
 
6 § Ekonomi 
 
 Föreningen har c:a 63.000:- kr i kassan. 
 Kamratföreningen har idag 172 medlemmar, varav 128 har betalt medlemsavgiften och 
 dessvärre 44 st inte har betalt. 
 Kassören får i uppdrag att kontrollera med banken vem som står som firmatecknare för 
 kamratföreningens fonder. 
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7 § Rapport från Mediautskottet 
  
 Nästa nummer av Frösö Lägerblad kommer att genomlysa vad som händer på Frösö 
 Park (f d F 4). 
  
 
8 §  Rapport från Museiutskottet 
 
 Arbetet pågår enligt plan. 
  
 
9 § Rapport från Evenemangsutskottet. 
  
 Var kan den årliga julfesten hållas? Kungsgården, Hangar 92, Frösö Strand? 
 
 
10 § Rapport från arkivarie 
  
 Den 21 och 22 augusti var Arkivledningen vid Svensk Flyghistorisk Förening på 
 besök och de var imponerade av arkivariens exemplariska arbete och det upplägg som 
 gjorts vid sammanslagningen av Kamratföreningens bibliotek och biblioteket vid 
 Flyg- och Lottamuséet. 
 
  
11 § Rapport från Milmus Z   
 
 Ordförande i Milmus Z har skickat en skrivelse till ordförande i JTAB (Jämtland 
 Teknikland AB) angående skötsel av Teknikland. 
 
 
12 § Övrigt 

 
 
13 § Mötet avslutades. 
 
 
 
Nästa möte äger rum 2014-09-25, kl 17:30. Plats: Optand, nya biblioteket/arkivet. 
  
 
Vid protokollet 
 
 
 
Birgitta Andersson 
Sekreterare 
  
 
Justeras     Justeras 
 
 
 
Anders Falk      Christer Nordlund 


