KUNGL. ROSLAGENS FLYGFLOTTILJS
KAMRATFÖRENING

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsåret 2006-2007
För den verksamhet som ägt rum under året får styrelsen för F2 Kamratförening avge följande
berättelse:
Styrelsens sammansättning. Övriga funktioner.
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Styrelseaktiviteter
Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden. Ett antal arbetsmöten, bl a i samband
med utskick, samt täta telefonkontakter.
Med ekonomiskt stöd frän Täby kommun har det varit möjligt, att ta fram en ny minnestavla att placera
vid minnesstenen på dess nya plats.
Styrelserepresentation
Föreningen har representerats av styrelsen vid följande tillfällen:
• Vid LSS (Luftstridsskolan), för att tillsammans med Kamratföreningarna i mellansverige
avtacka avgående chefen för LSS, överste Rafael Bengtsson, för hans positiva arbete för de
föreningar för vilka LSS är traditionsbevarare.
• F8 Kamratförenings fredagsluncher med föredrag.
• Museiföreståndare- och kamratföreningsmöte 2006 vid Flygvapenmuseum.
• Festival vid Täby Friskola i Hägernäs.
Årsmöte och årsmiddag
Årsmötet avhölls enligt stadgarna den sista lördagen i maj. För första gången kunde samlingen ske vid
minnesstenen på dess nya plats. Mötesförhandlingar och årsmiddag i kommunalhuset
i Roslags Näsby.
Övriga aktiviteter
I slutet av september anordnades en båtutflykt till Kastellet i Vaxholm där deltagarna

serverades en god lunch under hög stämning och med sång och musik. Hemresan till Täby och
Stockholm skedde med buss.
En novemberträff i Kommunalhuset i Roslags Näsby avslutade som vanligt året. På programmet stod
ärtmiddag, trevlig samvaro kryddad med minnen från gamla F2.
Medlemstidningen
En ny medlemstidning har framtagits och kommer att sändas ut i samband med kallelse till årsmötet.
Tidningen är denna gång helt i svart-vitt och på 16 sidor.
Ekonomi
Föreningens ekonomi är god. Det tidigare ifrågasatta ekonomiska bidraget från traditionsbevarande
myndigheten har utbetalats. Balans- och resultaträkning kommer att delges årsmötet.
Medlemsläget
Det har kommit till styrelsens kännedom, att följande medlemmar avlidit:
Ulla-Britt Blad, P-E Grindborg, Lars Hedblom, Erik Jansson, Bertil Jägberg L´Estrade,
Lennart Lizell, Inge Svensson.
Vi har under det gångna året haft nöjet att hälsa fem nya medlemmar välkomna i föreningen,
nämligen:
Thomas Betts, Thomas Carlsson, Ingalill Eriksson, Rune Fridin, Thomas Malmberg.
För första gång på många år sker nu en markant minskning av medlemsantalet, som
2007-04-10 låg på 297. Detta innebar en minskning under året med 26.
Tack
Till slut vill styrelsen rikta ett varmt tack till:
• medlemmarna, för visat stort intresse för föreningens verksamhet och för de frikostiga frivilliga
bidragen, vilka under året uppgick till 4075,00 kr.
• Luftstridsskolan (LSS) för värdefullt stöd under verksamhetsåret.
Styrelsen

