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som önskar av1ösning såsom sekreterare.
riktar ett särskilt tack
till Äke Hansson son gjort st!rö insatser

Kamratföreningen

för att drö igång föreningen. Att antalet
är 725 är till stor del

medlennar ldag
hans förUänst.

0en stora begivenheten sedan förra F l0
Aktuellt var natur'ligtvis flygdagen den
I september, den som ini_eddes rEd fa-

miljedagen och genrepet på 1ördagen den
31 augusti . Kamratföreni ngen franför
härmed sitt vamaste tack till ryndi9heten F 10/Se S för att dess rEdlemmar
'inbiöds till båda dagarna. oessutom 9ratul erar föreni ngen F 10/Se S til I att
förfoga - över dugliga [Eteorologer som
trots Gl iga utsikter för söndagen fdrstld att vända allt till råtta och lät
solen skina över de raffinerade flyguppvi sni ngarna.

Vi tackar också för 'i nbjudan ti l I
lunchen. 0en orsakade en våldsan anslutning av anhöriga tilI vi lken kategori
tydligen hela släkten kan anslutas ifall
man inte, som i vissa fomulär, använder
uttrycket

"närmaste anhörig". F 10 klarade anstonnningen r€d den äran och lntendentsenheten är värd ett särskilt tack.

Helå familjedagen var -Ju en enda nassiv
försvarsupplysn i ng, så någon särskild
progranpunkt^ md den rubriken förekom
i nte utan ärsrnötet startade di rekt k'l
1615.75 deltaqare lyssnade på årsDerättel se, årsboksi ut oih revi iorernas ut'låtande och bedömde att styrelsen skulle
bevi l jas ansvarsfri

het för

verksamhets-

året 1984. Val skedde, överste 1 9r
Bertil Bjäre axlade ntanteln som ordföran-

de efter numera pensionerade övesten 1gr
Anders Sjöberg. Endast snå förändri ngar
blev det i styrelsens sammansättning. Den
nest väsentliga var att mj Henry ohlsson
valdes in för att efterträda Äke Hansson

Årsniitet

di skuterade aktivi terer unoer
året och tidpunkt fiir årsnbtet som ju
hittilts förlagts rätt sent in på året
sqn skal I redovi sas. Resultatet för det
närraste året har redan fiEdde]ats 'i sär-

skilt brev. Här komflr-.r i
gang
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Lergöken

K1 1400 Försvarslnfonnation i I nstruktionshal len. Därefter
vi sas vårt "rru seurn"
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Lördag1986-03-01
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Boka dennd ddg F,jr
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Styrelsen

Pensionärs runcn
Höstens pers i-on:i!s lE-lch

avåts den 20 septert€r.
Persion;Ae&a a\,-tac!,ades

fö! fi.rE ilsatser vid
F 10lse S.
?, Paulsson
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