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Verksamhetsberättelse 2020 
 

1 Styrelse och valda funktionärer 

Styrelse 
Björn Kristoffersson  Ordförande 
Bo Pettersson   Kassör 
Anders Eklund   Sekreterare 
Hans Gyllingmark  Ordinarie ledamot 
Per Friberg    Vice ordförande 
Fredrik Lagerlöf   Ordinarie ledamot 
Agneta Halling   Ordinarie ledamot 
Ingrid Lindén Wannfors Adjungerad ledamot 

Revisorer 

Christer Lokind   Ordinarie 
Rolf Lenstam   Ordinarie 

Valnämnd 
Gert Jönelid   Sammankallande 
Bertil Skoog    
Hans Bergman    

2 Årsmöte 2020 
Föreningens verksamhet har under året helt präglats av Corona-pandemin. Årsmötet den 
13 mars ställdes in med två dagars varsel. Det hade ändå inte kunnat genomföras eftersom 
äldreboendet också stängde för besökare. Och inte heller senare under året kunde det 
genomföras. Därför beslöt styrelsen att genomföra årsmötet 2020 med ett Per Capsulam-
förfarande via brevutskick på nyåret 2021. 

Förslag till beslutspunkter i årsmötesprotokoll för verksamhetsåret 2019 sändes därför ut till 
medlemmarna för godkännande. Då inga anmärkningar mot förfarande eller mötesunderlag 
förelåg fastställde styrelsen detta som årsmötesprotokoll för verksamhetsåret 2019. 

3 Styrelsen 

Styrelsemöten 

Under året har den styrelse som tillträde vid årsmötet 2019 svarat för att driva verksamheten 
vidare. Fem protokollförda styrelsemöten har genomförts varav fyra med enbart det 
verkställande utskottet. 

Övrigt 
Uppdragsdialog med LSS har genomförts i huvudsak digitalt. Samarbete med LSS har fortsatt 
att utvecklats positivt. 
 
Ett första arbetsmöte för utformning av minnesplatsen för haveriet 1957 har genomförts med 
Järfälla kommuns planavdelning. 
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Styrelsen har yttrat sig över Järfälla kommuns förslag till detaljplan för utbyggnad av 
Stockholm Quality Outlet d v s F 8 flottiljverkstadsområde. Synpunkterna har i allt väsentligt 
inarbetats. 
 
Föreningen har medverkat i Stockholm Quality Outlets produktion av ”Från flygflottilj till 
shoppingcentrum”. En skrift som når ut till en bred allmänhet.  

4 Medlemmar 

Nya medlemmar 2020 
Ronny Brännland   Lars Erik Grambo  Christer Persson 
Nils Uggla    

Avlidna medlemmar 2020 

Owe Andersson   Sune Blomqvist   Ove Janzén 
Britta Lagervall   Åke Malmström   Yngve Persson 
Jan-Henrik Schöldström Bertil Skogsberg   Kurt Tegnér 
Hans Tillberg   Jan-Henrik Torselius  Curt Åkesson 

Avsägelser 2020 
Göran Hammargrenl   Ulf Mähler   

Medlemsstatistik per 2020-12-31 

Antal medlemmar 2020-01-01 181 (167 män, 14 kvinnor) 
Under året: Nytillkomna medlemmar     +4 
Under året: Avlidna medlemmar     -12 
Under året: Begärda utträden     -2 

Antal medlemmar 2020-12-31 171 (158 män, 13 kvinnor) 

Betalande medlemmar 145 (151) 
Ständiga medlemmar 23 (26) 
Hedersmedlemmar 3 (4) 
Förändring under året -10 medlemmar 

Som ni ser fortsätter minskningen av antalet medlemmar i föreningen, inte på grund av 
avgångar utan på grund av att våra gamla kamrater gått bort. Förra året fick vi en hel del nya 
medlemmar som balanserade detta men i år har det på grund av har Coronasmittan inte gått att 
vara ute på ”värvarstråt”. Trots detta har vi fått fyra nya medlemmar som redovisats ovan och 
som vi hälsar särskilt välkomna i F8 Kamratförening. 

5 Ekonomi 
Årets resultat (+ 11 146 kr) kan få vem som helst att fundera på vad kassören hittat på. Så 
allvarligt är det inte. Vi lägger en budget som godkänns av årsmötet och överlämnas till vår 
huvudman (LSS). Nytt i år har varit att vår budget fastställdes på ett tidigt stadium och inte 
gick att ändra, till detta kom att all verksamhet som kostar pengar legat nere, därav minskade 
kostnader i förhållande till vår verksamhet. En sak måste vi verkligen glädjas åt och det är 
inbetalda medlemsavgifter. Vi budgeterade 13 000 kr och fick in 13 500 kr. Till detta betalade 
våra ständiga medlemmar in 1100 kr i form av frivilliga avgifter. Ett stort TACK från 
styrelsen. 
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6 Verksamheten under 2020 

Fredagsluncher 

Inga fredagsluncher har genomförts under 2020 på grund av pandemin. 

7 Medlemsavgifter 2022 
Medlemsavgiften för år 2021 är fastställd (oförändrad, 100 kr) i årsmötesprotokollet 2020 och 
skall vara betald senast 1 maj 2021. För verksamhetsåret 2022 föreslås medlemsavgiften 
förbli fortsatt oförändrad (100 kronor). 

Du som glömde att betala in din avgift för år 2020, gör det samtidigt som Du skickar in 
avgiften för 2021. Även ständiga medlemmar är välkomna att erlägga frivillig medlemsavgift. 
 
OBS! Ni som betalar in er medlemsavgift på annat sätt än med bifogat inbetalningskort, 
glöm ej att ange medlems- och fakturanummer. Varje år kommer det avgifter som ej går att 
hänföra till någon medlem då det saknas uppgifter om avsändaren. 

8  F 8 kamratförenings hemsida 
F 8 kamratförenings hemsida har adressen www.f8kamratforening.nu. 

9 Verksamhetsplan 2021 
Styrelsen inriktning är driva föreningen vidare, främst genom dialog med Luftstridskolan, så 
att kamratträffarna kan återupptas så snart detta är möjligt. Aktiviteter under år 2021: 

Våren 
Styrelsen finner att vi inte kommer att kunna genomföra någon ordinarie verksamhet under 
våren 2021. 

Hösten 

Fredagsluncher, inklusive årsmöte, planeras preliminärt under oktober och november om 
pandemiläget medger detta. Inbjudan kommer med höstutskicket. 
 
 
 

_______________________   _________________________         _________________________            

Björn Kristoffersson  Fredrik Lagerlöf Anders Eklund 
ordförande 
 

 

____________________ ______________________ _____________________   

Per  Friberg Agneta Halling Bo Pettersson 
 
 

 


