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F-'10 kamrotförenings försto örsmöte ögde rum på Borkåkro den 12 juni. Uop-slutningen vor. glödjonde stor. Co 150-medlenrnor deltog. xt uruu'åorior-'lrte tröngt i Lergöken dör förmiddogskoffe och lunch intogs men mon kun-
de inte missto sig pö trivseln.
Efter vod 

^orrongörerno kunde se fungerode mötet precis som ett möte ien komrotförening förvöntos görq: 91odo återseenden, ryggdunkningoi, utby_te ov minnen, försikiigt iokttogcnåe ov vilko spår ett'åit"t a, i"ti Å.r'
gomlo kompisor, överordnode ellÄr underordnode.
Ärsmötet foststörlde roskt föreningens stodgor och vorberedningens förslogtill styrelse. Klubbmurken såIdes på lopondå bond. I nformotion-govs om-
försvorsfrågon och JAS somt om de storo föröndringor som pågår inom bosor-
gonisotionen.

Pö eftermiddogen visodes klorgöring ov 35 Droken. Vi fick också titto nör-
more på en Joktvigg och en Sponingsvigg från F 13. Dogen ovslutodes med en
snygg uppvisning ov kopten ldcts Lindskoog i 200 m molnhojd och rött dåligsikt.

F 10 komrotförening ör dörmed etoblerod.

Någro fokto hömtode ur föreningens motrikel .

Antol medlenmor: 360
&irov kvinnor: 6g
Antol riksdogsmttn: 2
Antol kossoch i tjönst voronde och f
AntoL volontörer ur 1941 års kull, s

ÄIdste medlem foddes år '1901

Yngste medlem föddes ör 1964

Ve rks omhe t s berät t eI se

d: 4
k "Solw6ns pojkor": 22

ordföronde
vice "
sekreterore
kossör
ledomot

hor bestått ov ordföronden, vice ordföronden, sekreleroren

I sombond med ott F 10 den 1 okt 1980 ovholr sitt 4O-årsjubileum med olikooktiviteter i såvör Ängelholm som Molmö vöcktes tonken på ott birdo "i-[o.-rot T orenlnc.
Den-8 oktoler '1981 ovholls ett re servbeföl smöt e pö F 10, vorvid mon med
ocklomotion ontog ett förslog att bildo denno förening i enlighet med ett
utkost till stodgor som fromtogits. En interims styrelie tillsättes.
InterimsstyreLsens sorynonsöttning
Under året hor dennq styrelse hoft följonde sonmonsöttning:
Anders Sjöberg
Per AxeI Persson
Åke Honsson
Birgitto Vrenngård
Göte Andersson
Gunnor Nilsson
Yngve Winblodh
EIIo Svensson
Hons Josefsson

Arbetsutskottet
och kossören.
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Antol sonnrontröden

Styrelsen hqr under året hoft tre protokollfordo
utskottet två.

l,ledlemsontol

l',ledlemsontolet per 1982-06-12 (tidpunkten ftir örsmötet) ör 360.

Ekonomi

sonmontröden och orbets -

Ärsovgiften hor vorit 15:-/medlem. underlog ftir ftirslog tilr årsmötet omovgift för stöndigt medlemskop hor ej kunnät fromtos,
Föreningen hor under året erhållit gåvor:
en offisch "Den Förgyldo Lergöken,' skönkt ov ystods Stodsteoter
en tovlo skönkt och möIod ov Stiq Nilsson
en ordf-klubbo skönkt ov P-M sweisson och tilrverkod ov Forke Simonsson
1.000:- kr från två medlenmor

I ovsoknod ov revisorer föresrår styrelsen ott revisi.on företoges i efter-
hond i sombord med nösto årsmöte.

Slutonrdtime

Styrelsens verksomhet hor givetvis vorit koncentrerod till foljonde:
g) Angkgflngg gy_medlennrcr. Detto hor skett genom ortiklor i dogs- och
töreningspress och i oliko på orbetsplotsen ftirekonmonde orgon sort i Io_kolrodion.
b) Förbersderger för förs to_årsqötet . Genom tillmötesgöende ov myndighe-
ten EoF -aeTto -vorfrorsto Erimtite ävFåtlos uton kostnoie. ro"-rorå"iiåei.
För detto fromföres föreningens tock.
c) Klubbfltirke/ktubbnår . En kon'nittd inom styrelsen bestående ov Gunnor
Nilsson och Gite Andersson hor med hjrilp ov Tord Nyberg utorbetot iorl-sroget till klubbmtirkets utseende. slyrersen hor fåstsiurrt detsonmå-ochinkopt 300 st klubbnölor ctt försöIjos till medlenrnorno.

styrelsen vill tirl sist tocko medlemmorno för visot förtroende under der
g:lg* :::t..Vi hoppos.ott föreningen skoll oko i medlemi.nt;t-o;h-;å --
detto sött göro det möjligt ott öko komrotskopet och somhörigheten med F 10.

Anrlers Sjöberg / Åt" Hansson
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