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F 17 Kamratförening

F 17 KAMRATFÖRENINGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016.
Styrelsen för F 17 Kamratförening får härmed avge följande berättelse över föreningens
verksamhet 2016-01-01--12-31.
Föreningens styrelse och funktionärer har under året utgjorts av:

Ordförande
V. ordförande
Kassör
Sekreterare
V. sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Adjungerad ledamot

Benny Hellström
Ulf Alderlöf
Allan Lindgren
Bo Hagertz
Rune Pettersson
Bengt Andersson
Leif Possung
Rune Kronqvist
Bengt Gustafsson
Mats Svensson

Revisorer:

Birgit Lindman
Lars-Åke Löfgren

Valberedning

Håkan Lundqvist
Jonny Andersson

Andra uppdrag:

Ulf Alderlöf och Bo Hagertz har varit resesamordnare/-ledare.
Leif Possung och Bengt Gustafsson har varit ansvariga för
träffar/studiebesök.
Leif Possung/Allan Lindgren har varit föreningens klubbmästare.
Herbert Lindblom har varit ansvarig utgivare för Bredåkrabladet.
Mats Svensson har varit webbredaktör.
Herman Pålsson har varit ansvarig för fotogruppen.
Bengt Gustafsson och Rune Pettersson har varit sammanhållande
för verksamhet i traditionsrummet.

MEDLEMSANTAL
Vid årets slut hade föreningen 517 (531 ) medlemmar, varav 4 (4) hedersmedlemmar och
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-243 ( 45 ) ständiga medlemmar. 2015 års siffror inom parentes.

VERKSAMHET

Föreningsverksamhet
Styrelsen har under året genomfört 11 protokollförda styrelsemöten.
I februari genomfördes veteranträff på F17 där Traditionsrummet var öppet för visning.
I mars genomfördes kamratföreningens årsmöte som samlade 52 medlemmar. Därefter följde
sedvanlig försvarsupplysning. Denna gång av stf. C F17 Anders Carlsson.
Kvällen avslutades med middag och samvaro på mässen.
I april deltog Ordf. i SMKR representantskapsmöte.
I maj genomförde föreningen sin årliga vårresa. Denna gång till Polen och dess huvudstad
Warszawa. 37 medlemmar deltog.
I juni deltagit i C F17 halvårsgenomgång.
I augusti genomförde styrelsen ett planerings- och styrelsemöte i försvarsmaktens lokaler i
Kivik.
Representerade Ordf. med hustru Kamratföreningen vid FV 90-års firande på Malmen.
I oktober genomfördes studiebesök på Roxtec. 34 medlemmar deltog.
I november var kamratföreningens repr. inbjuden till C F17 Gåsmiddag.
Ulf Alderlöf informerade HKV Veteranenhet om Kamratföreningens verksamhet.
I december deltog Ulf Alderlöf i pensionärsavtackning för Ronneby Garnison.
Deltagit i C F17 årsgenomgång.
Genomfördes traditionell julmiddag.

Museiverksamhet
Under året har uppbyggnaden av Traditionsrummet fortsatt och målsättningen med att kunna
ta emot studiebesök har innehållits. Exempel på besök har varit militärattacheer , FV
sommarkurs samt träffar med F17 veteraner. Traditionsrummet är öppet för visning på
tisdagar och kan även bokas enligt info på Kamratföreningens hemsida.
Stort tack till alla som hjälp till i arbetet
Föreningen tackar för de gåvor och ekonomiska bidrag som inkommit för att stödja vår
traditionsrumsverksamhet.
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Fotogrupp
Under året har arbetet med att dokumentera F17 fotoarkiv fortsatt. 5 medlemmar ur
föreningen arbetar med detta 1dag/vecka.

Föreningstidning
Under året har F 17 kamratförenings medlemstidning BREDÅKRABLADET fortsatt att
utvecklas. Redaktionen har fått en ny medlem i Ingmar Olofsson, f.d flygledare.. Årgång 11
har utgivits i två nummer under maj och november.
Tidningen uppmärksammas både inom och utanför kamratföreningen på ett positivt sätt.
Tidningen finns nu även att läsa på våra bibliotek i Blekinge.
SLUTORD
Styrelsen vill framföra ett varmt tack till Kamratföreningens medlemmar för det förtroende
och för den uppmuntran som visats oss under det gångna året.
Styrelsen vill också tacka ledning och personal på Blekinge Flygflottilj och Ronneby Garnison
för omfattande stöd och administrativ hjälp under verksamhetsåret.
Utan detta starka stöd hade vi inte kunnat genomföra den innehållsrika verksamhet vi här har
redovisat.

Kallinge den 16 mars 2017.
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