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För den verksamhet som ägt rum under året får styrelsen för F2 Kamratförening avge
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Styrelseaktiviteter
Styrelsen har under året haft ett protokollfört sammanträde. Ett antal arbetsmöten, bl a i samband
med utskick och planering för aktiviteter, samt täta telefonkontakter.
Styrelserepresentation Föreningen har representerats av styrelsen vid följande tillfällen
• F8 Kamratförenings fredagsluncher med föredrag.
• Medverkan vid Täby hembygdsförenings lokala evenemang om Hägemäs under rubriken:
En gård - en flygflottilj - ett "sjangdobelt" bostadsområde.
Årsmöte och årsmiddag
Årsmötet avhölls enligt stadgarna den sista lördagen i maj. Traditionell samling vid minnesstenen,
årsmötesförhandlingar och årsmiddag i kommunalhuset i Roslags Näsby. Vid årsmötet fattades ett
första stadgeenligt beslut om föreningens nedläggning.
Övrigt aktiviteter
I slutet av september gjordes ett mycket uppskattat och välbesökt besök på företaget Big
Image System. Företaget, som bedriver sin verksamhet i F2:s gamla flottiljverkstad, producerar
mycket stora och unika bilder på mjukt underlag. (Exempel: Världens största tygbild. Motiv Mount
Everest. 3500 kvadratmeter. Vikt ca 1 ton)
Efter besöket intogs en god "landgång" på den inom F2-området nyöppnade restaurangen Cheweleff.
Som avslutning på en lyckad sammankomst ställde deltagarna upp vid minnesstenen för
fotografering.

En novemberträff i Kommunalhuset i Roslags Näsby avslutade som vanligt året. På programmet stod
ärtmiddag, trevlig samvaro kryddad med minnen från gamla F2.
Medlemstidningen
Tyvärr har, på grund av sjukdom, det ej varit möjligt att producera något nytt nummer av
medlemstidningen.
Ekonomi
Föreningens ekonomi är god. Någon uppgift om huruvida något bidrag från traditionsbevarande
myndighet kommer att utbetalas, har ej erhållits i skrivande stund. Balans- och resultaträkning
kommer att delges årsmötet.
Medlemsläget
Det har kommit till styrelsens kännedom, att följande medlemmar avlidit:
Barbro Bergvall, Roland Demsell, Olof Edfeldt, Maud Hellberg, Sven Hellberg, Gunnar Åhs
Föreningen har under året icke erhållit några nya medlemmar.
Den under förra året inledda markanta minskningen av medlemsantalet har fortsatt. Antalet
medlemmar 08-04-05 var 271, vilket innebär en minskning med 16.
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 4280,00 kr.
• Luftstridsskolan (LSS) för värdefullt ekonomiskt stöd under verksamhetsåret.
Styrelsen

Bilden togs i september 2007 efter besöket på Big Image och restaurangen
Cheweleff.
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