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Kamratföreningen F 21
Årsmöte den 7 april 2016

Kamratföreningen F 21

2016-04-07

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Årsmötet öppnas.
2. Parentation.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Mötets behöriga utlysning.
7. Dagordning.
8. Föredragning av verksamhetsberättelsen.
9. Föredragning av förvaltningsberättelsen.
10. Föredragning av revisionsberättelsen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Styrelsens förslag till budget för 2016.
13. Ändring av stadgar, enligt § 11.
14. Val av ordförande för 2016-2018.
15. Val av styrelseledamöter för 2016-2018.
16. Val av styrelsesuppleanter för 2016.
17. Val av två revisorer för 2016.
18. Val av en revisorsuppleant för 2016.
19. Val av tre ledamöter i valberedningen.
20. Information från myndigheten F 21.
21. Avslutning.
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KAMRATFÖRENINGENS ÅRSMÖTE
Tid: 2016-04-07 kl 18.00
Plats: Filmsalen F 21
Styrelsen för Kamratföreningen F21 får härmed för verksamhetsåret 2015
avge verksamhetsberättelse, förvaltnings och kassaberättelse.
Verksamhetsberättelse 2015
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande
Tommy Henriksson
Vice ordförande
Lennart Holtrin
Kassör
Allan Carlsson
Sekreterare
Marie Nilsson Lundberg
Ledamot
Karl-Gustav Andersson
-”Tommy Bolander
-”Bruno Carlström
Suppleant
Kent Näslund
-”Lennart Gref
Övriga funktionärer:
Revisorer
Revisorsuppleant
Valberedning

Kurt Holmqvist och Bo Carlsson
Hjalmar Lindberg
May-Britt Onnela, Torsten Toftemyr och
Lars-Erik Thulin

Medlemsantalet vid årsskiftet 2014/2015 var 810 st.
Sammanträden och möten:
Föreningen har utöver årsmötet den 11 april genomfört en medlemsträff
den 5 november.
Kamratföreningens styrelse har varit på sparlåga under året och
verksamhetsutskott har sett till att verksamhetsåret har flutit på enligt plan.
Traditionsbevarande verksamhet:
Kamratföreningen har tillsammans med flottiljen medverkat vid minnesceremonin för F 19
med kransnedläggning vid minnesstenen på F 21 och vid Olkkajärvi i Finland mån den 12
januari.
Kamratföreningen representerades i Finland av Lennart Holtrin och Torleif Haglund.
Vid ceremonin vid F 21 representerades kamratföreningen av Tommy Henriksson och Allan
Carlsson.
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Kamratföreningen har en ordinarie ledamot med Allan Carlsson och suppleant Bruno
Carlström i F 21 Traditionskommitté. Kommitténs uppgift är att stödja F 21 i utvecklingen av
traditionsfrågor.
Kamratföreningen har en ledamot i Flygmuseet F 21 med Ulf Lindgren.
Kamratföreningen har en representant vid Kamratföreningarnas Samordningsenhet i
Boden med Allan Carlsson och ersättare Lennart Holtrin.
Kamratföreningen har deltagit vid möten med F 21 och I 19:s veteranhandläggare och övriga
kamratföreningar i Boden för att utveckla samarbetet med stödverksamheten.
Veterankort utfärdas av Försvarsmakten till Försvarsmaktens veteraner, www.veterankort.se
Veterankortet visar att du som veteran aktivt väljer att behålla kontakten med Försvarsmakten
efter din tjänstgöring. Gå in och läs mera och se vilka förmåner som finns. Ytterligare
förmåner finns men där måste du använda din personliga kod som du har fått hemskickat. Om
du ej har erhållit din personliga kod kontakta Info@veterankort.se
Kamratföreningen har deltagit med Allan Carlsson, den 11 september vid F 21:s veterandag.
Kamratföreningen är medlem i Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR), gå
gärna in på deras hemsida www.smkr.se och läs mera och vilka förmåner som finns.
Kamratföreningen har deltagit med Lennart Holtrin, den 26-24 mars vid FV
Kamratföreningars ordförande konferens i Uppsala.
Kamratföreningen har deltagit med Lennart Holtrin och Allan Carlsson, den 21-22 oktober
vid Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR) konferens i Enköping.
Kamratföreningen är medlem i Svenska Militära Veteranminnesmärken i Utlandet (SVMM),
som har till uppgift att vårda/underhålla minnesmärken i utlandet. Kamratföreningar kommer
att få uppgifter att vårda minnesmärken efter inventering.
Stort tack till Krister Öhman som underhåller förtjänstfullt hemsidan åt kamratföreningen.
Föreningens mål är:
Att vårda och stärka samhörigheten mellan personal som tillhör eller tillhört flottiljen
eller Frivilligflottiljen i Finland 1939 (F 19), Fjärde flygeskadern (E 4), Norraflygkommandot
(FK N) samt bistå flottiljen i dess uppgifter som traditionsbärare.
Att utgöra en föreningslänk mellan flottiljen och bygden, samt i traditionsbevarande
syfte, med Lapplands flygflottiljs Gille i Rovaniemi. Vi ska befordra ett gott kamratskap samt
utgöra en länk för att stärka samhörighet med veteraner med anknytning till flottiljen samt vid
behov delta i veteranstöd. Att bidra till gott samarbete med Sveriges Militära
Kamratföreningars Riksförbund (SMKR), Svenska militära minnesmärken i utlandet
(SVMM) och Kamratföreningarnas Samordningsenhet Boden.
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Kamratföreningens styrelse vill med denna redogörelse över årets verksamhet tacka
för det verksamhetsår som har gått.
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