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5öreningens årsn*ite genonfördes den 26
rnj. Endast 40 medlermar deltog. I förhållande till frirenl ngens antal 525 förefaller detta antal litet. lrlen styrelsen
ser det hela son ett tecken oå att malemmrna egentligen inte har något att
i nyända flpt föreningens skötsel . Til
yttenEra visso bevilJade de närvarandeI
6,5 procenten sb/relsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 1983.

AIla styrelseleda iter uton en omval des.

är Sture Jagaeus som ingår

Den

-nye
suppleant.

Dänned

utseende.

sorn

har styrelsen följande

ordf:
Anders SJöberg
Vice ordf: Per-Axel persson
Sekreterare: Äke Hansson
Kassör: Blrgitta Somel ius
övri ga styrel sel edamöter:

0l Ie
Abråhamsson, Göte Andersson, Gunnar
l{ilsson, Ella Svensson, yngve Hi;blad.
Styrei sesuppleanter: Rune BJörnesk og,
Bengt Gunrarss-on, Sture Jagaeus, Jan-0iå
Persson, Per-01 of Sydborn.
Vad

gäller

verksarnheten

fran till

nästa

årsnöte som prelininärt äger rum &n g
Juni 1985 bestämdes att en torsdagsl unch
med fdrsvarsupplysn i ng skal l ordnäs den
ll oktober. Vidare franfördes förslaqet
att ett besök vid Flygvapennusäet -rå
Malmen ordnas. Förslaget är ftjrstås brä.
styrel sen undersöker ijl i gheterna och
a

te r(

oStne

r.

ften fastsuil ldes att som hJtti.lls
I,r, Avgift fiir sfiindi gt redlerns-15 300
är
kr.

Ärsavgi

vara
skaD

LUNCH
Onsdagen den 22 mars
var det åter oensio-

närslunch.

Denna

gång avtackades "vårens " Densionärer

för lång och trogen
tjänst vid F 10/Se S.
T

Paul s son

I övrigt fiir'löpte dagen som planerat rEd
vJsning av intressanta filmer ur F 10:s

hittills

korta nEn ärorika historia, ned
visning av fl ottilJens f'lyghistoriska
sanlingar som är verkligt trevliga att
tltta på sant med andra förnöjel ser

lkas höjdpunkt var en uppvisningsflygnlng flEd J 35 F, förd av major l,tits
vi
L

i ndskog.

md en fest ftir F l0: s
personal på HotelI Skälderviken. För
Dagen avs'lutades

arrangenangen stod en festkomitt6 ur
kamratföreni ngen. De son arbetat md
förberedel serna var Per-Axel persson
(f est konmi t t 6or df ör ande ) .
0ll e
Abrahamsson, Britt-Marie Franz6n och
Gunnar llJlsson son härmed får ett va nnt
tack fdr fin insats.
Andeat SjöbenS

