
  Sida 1 (4)  

   

 

Verksamhetsberättelse 2019 
 

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   Adjungerad ledamot 

Ingrid Lindén Wannfors Adjungerad ledamot 

Revisorer 

Christer Lokind   Ordinarie 

Rolf Lenstam   Ordinarie 

Tommy Nilsson   Suppleant 

Valnämnd 

Gert Jönelid   Ordinarie 

Bertil Skoog   Ordinarie 

Klas Gröndahl   Suppleant 

2 Årsmöte 2019 

Ordinarie årsmöte hölls den 15 mars 2019 med 36 röstberättigade medlemmar närvarande.  

3 Styrelsen 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten. Till styrelsen har Agneta Halling och 

Ingrid Lindén Wannfors varit adjungerade. Fredrik Lagerlöf har på grund av arbetet endast 

kunna medverka på distans. 

Övrigt 

SMKR 

Styrelsen har varit representerad vid SMKR centrala möte i april och vid ett regionalt möte på 

Berga under september. Föreningen har lämnat statistikuppgifter och beskrivning av 

verksamheten till SMKR. 

Styrelsen deltog även i FV kamratföreningars ordförandekonferens vid LSS i mars. 

LSS 

Styrelsen har träffat LSS vid flera tillfällen under året. Bl.a. genomfördes en redovisning av 

F 8 kamratförenings verksamhet och en överenskommelse träffades om utformning av 

föreningens uppdrag från LSS och planeringsprocessen. 
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Under hösten undertecknades en ny överenskommelse mellan LSS och F 8 kamratförening, 

nu enligt en generell modell som används för samtliga FV kamratföreningar under LSS. Den 

nya överenskommelsen gäller tre år. Föreningen föredrog en budget för 2020 samt en 

preliminär budget för 2021, vilka godkändes av C LSS. 

Konsten i T-banan 

Föreningens samarbete med konstnären Helena Byström fortsätter. Vi har skickat en skrivelse 

till FM med begäran om stöd för ”molnfilmer”, vilka erfordras för projektets genomförande. 

Vi söker även ett samarbete med SwAFHF i denna fråga. 

Kamratföreningens traditionsföremål och arkiv 

Efter att ha förvarats i container vid LSS serviceförråd har nu en inventering genomförts och 

ny förvaring ordnats. Traditionsföremålen magasineras i källaren till LSS kanslihus. Arkivet 

finns nu i ”Gula villan”, där Ärna veteran- och kamratförening har sina lokaler. 

Övrigt 

Samverkan har skett med T-banans byggprojekt. Dels genom ett föredrag om flottiljens 

verksamhet, dels genom information om drivmedershanteringen med anledning av ett 

misstänkt bränsleläckage från berget nära B 97. 

Styrelsen har deltagit i LSS halvårsgenomgång och Järva hemvärnsbataljons julkorum. 

4 Medlemmar 

Nya medlemmar 2019 

Mats Avekvist   Börje Beronius   Mikael Billestedt 

Karin Björkman   Ulf Brandels   Lars Friberg 

Kerstin Holmer   Owe Kagerud   Hans Källmo 

Michael Rosenqvist  Björn Runberg   Jerker Ståhl 

Lennart Strand   Anders Telenius    

Avlidna medlemmar 2019 

Roland Adefelt   Bengt Bengtsson   Karl Erik Duke 

Åke Gustafsson   Rune Hertmark   Marianne Johansson 

Hans-Åke Jonsson  Kurt Jörgne   Sven Erik Lindhe 

Anders Nilsson   Anders Petersson   Bo E Pettersson 

Åke Pettersson   Rune Ryberg   Gunnar Söderberg 

Gunnar Unell 

Avsägelser 2019 

Henry Ason Le Bell   Karin Björkman   Annika Jansson Östlund 

Stig Lekebjer  

Medlemsstatistik per 2019-12-31 

Antal medlemmar 2019-01-01 187 (172 män, 15 kvinnor) 

Under året: Nytillkomna medlemmar     +14 

Under året: Avlidna medlemmar     -16 

Under året: Begärda utträden     -4 

Antal medlemmar 2019-12-31 181 (167 män, 15 kvinnor) 

Betalande medlemmar 151 (154) 

Ständiga medlemmar 26 (29) 
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Hedersmedlemmar 4 (4) 

Förändring under året -6 medlemmar 

Antalet medlemmar fortsätter att minska men vi har lyckats balansera detta rätt så bra genom 

att ett antal nya medlemmar tillförts föreningen. Detta kan vi tacka vår sekreterare Anders 

Eklund för, han håller föredrag på olika platser om F8 och passar då på att värva nya 

medlemmar till föreningen och detta har slagit väl ut, vi har fått 14 nya medlemmar och tappat 

20. Årets minskning har därmed stannat vid 6 medlemmar. Våra nya medlemmar hälsar vi 

hjärtligt välkomna till föreningen. Med vårutskicket skickade vi ut en ny reviderad 

medlemsmatrikel. 

 

5 Ekonomi 

Föregående år (2018) slutade med ett underskott å kronor 12 941,90 Vi försökte få detta 

kompenserat men så blev det inte. Vi har under året haft ett antal möten med CLSS med flera 

där ekonomin stått högt på dagordningen. Våra diskussioner har skett i bästa anda och 

budgeterade 18 000:-- fastställdes på ett tidigt skede oavsett resultat för år 2019. Detta innebar 

att årets resultat blev positiva 7563,15. Vi har även lämnat en preliminär budget för år 2021. 

6 Verksamheten under 2019 

Fredagsluncher 

Under året har medlemmarna samlats till fyra fredagsluncher med föredrag.  

Den 15 mars genomfördes årsmötet och förre CFV general Sven Olof Olson och förre 

spaningsflygaren Lars-Olov "Ludde" Johansson besökte oss. ”Ludde”höll därefter ett 

intressant föredrag, ”Svenskt spaningsflyg. Från ballonger till Gripen". 

Den den 17 maj gästades vi av överingenjör Bo Lithner från Försvarets Radioanstalt (FRA), 

som höll ett föredrag med rubriken ”FRA idag och lite flygspaningshistorik”. 

Den 11 oktober höll Ulf Nylöf från SWAFHF ett föredrag och bjöd på ett rikligt urval av 

fantastiskt vackra flygplanbilder ur sitt privata fotoalbum. 

Vid årets sista fredagslunch den 15 november hade vi som gäst Göran Hedqvist, som 

berättade om sina intryck och erfarenheter som flygtekniker i Etiopien under åren 1954 till 

1962. 

Det är styrelsen ambition för det kommande året att fortsätta traditionen att vi fyra gånger 

samlas kring ett intressant föredrag med efterföljande bricklunch och kamratlig samvaro.  

7 Medlemsavgifter 2020 

Medlemsavgiften för år 2020 är fastställd (oförändrad, 100 kr) vid årsmötet 2019 och skall 

vara betald senast 1 maj 2020. För verksamhetsåret 2021 föreslås medlemsavgiften förbli 

fortsatt oförändrad (100 kronor). 

Du som glömde att betala in din avgift för år 2019, gör det samtidigt som Du skickar in 

avgiften för 2020. 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. 
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8  F 8 kamratförenings hemsida 

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

9 Verksamhetsplan 2020 

Styrelsen har planerat följande aktiviteter under år 2020: 

Våren 

Årsmöte fredagen den 13 mars. Plats är Flottiljen, se bifogad kallelse och inbjudan till 

fredagslunch. 

Fredagslunch den 15 maj. Plats är Flottiljen, se bifogad inbjudan. 

Hösten 

Fredagsluncher preliminärt den 2 oktober och 13 november. Inbjudan kommer med 

höstutskicket. 

 

 
 

_______________________   _________________________         _________________________            

Björn Kristoffersson  Fredrik Lagerlöf Anders Eklund 

ordförande 

 

 

____________________ ______________________ _____________________   

Per  Friberg Hans Gyllingmark Bo Pettersson 

 
 

 


