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ARSMOTE MED

F 1O KAMRATTöneNING

F l0 Kamratförenings årsmöte 1986 qenom-
fördes lördagen den I mars på f l0 Änqe'l-
holm. 62 medlemnar hade samlats i -in-
struktionshall en för att lyssna ti l l
C F 10/Se S öv I Bertil Bjäre! försvars-
upplysni ng före å rsmö tet.

F 10:s fana och den svenska fanan .inför-
des under hälsning från deltaqarna. pa-
rentation hölls över statsminiltern 0lof
Palme samt avlidna flEdlenmar under 19g5.

Styrel sens årsberätte'l se för l985 med
ekonomisk rapport föredrogs och godkän-
des. Enligt revisorernas furslag i revi-
sionsberåttel sen bevi l jades styrel sen
ansvarsfrihet fitr 1985.

f ,.nto 29



Endast en notion hade inlämnats. percy
Bjelm fiireslog att styrelsen skul le verk;för att f]er vp1 skul 1e ansluta siq till
kamratföreni ngen. 0rdf redovisadä att
styrel sen delar motionärens uppfattning
och vill verka för att

a aktivera dagens i nfo rmati on
a informera i "utryckni ngsfol der,'
a alla medlemmalinformerar och rekryte-
rar

Årsmötet_ till styrkte rntionen och godkän-
de styrelsens inriktning,

Styrel sens försl ag att utse dr Sven
Stridsberg til'l hedersmed'lem nr Z försitt betydelsefulla och engagerade arbete
med F lo-boken "Bulltofta 1940-l945"ochför ått han fortsätter med historiekom-
mittåns nästa bok till 1990, godkändes av
a rsno!et.

Styrel sen föresl og också att höJa
kassörens arvode p g a den större
omfattningen av kassörens arbete (antalet
medlemmar över 770). Ärsnriitet beslöt en]
styre l sens fcirsl ag.

Valen gick helt enl valberedningens för-
slag nred omval över he'la linje; med ett
undantag, enl fiil j a nde:

Själ vskri ven ordf enl stadqarna:
C F 10/Se 5, öv I. Bertit Bjäre,

Ledamöter (2 år. 1988):
Ake Hansson (v sekr)
Bi rgi tta Sormelius (kassör)
Ella Svensson och Yngve !,,linbladh.

q'Wrz
Hedensmned[emn

Suppleanter (l år):
le;--l_x e f -Persson , Sture Jagaeus,
Per-01of Sydbohm, Bengt Gunnarsson och
Rune Bj örneskog.

Rev i sorer:
[kE' FeisSon och Rune Hasselovist

Rev i sorsupo'l :
fl"iTs;EiiE Twärsson och Gunnar Larsson

Valberedningi
5!re9 Nordtn, Arne Schu'l tz och nyval av
0l le Abrahams son.

Årsmötet behölI oförändrad rcdlemsårsav-gift 15 kr resp ständigt medlemsskap fdr
300 kr. '.

Planerad verksamhet til'l nästa årsmöte:

a Studiebesök r€d bussar 'lördag 31 majti'l'l Tekniska Musået Malmö kombiierat rcåytter'l i gare ett besöksobjekt.

O Ärtlunch med försvarsinfonnation tors-
dag 23 ok tober.

o .Ärsrnöte 1987 blir lörda9 14 mars påtr ln a

a-oen instiillda kamratfesten*i g a mordet
på statsministem 0lof lalme ska11 sty-
relsen fundera på och återkornma senare omev genomförande.

Torsten Berner orienterade om F 5 f]yqdao
den f5 -juni och frirövningen på tO"äågei
<len t4..juni. Styrelsen fick i uppdrag ått
undersöka med F 5 och åtexonrner om ev
besök under fii rövni ngen.

Fanorna fördes ut och ordf avsl utade
arsmotet med tack f?i r visat intresse.

lr1ånga nndl enmar stannade ftir att se vi_
deofilmen "F 10 F1y9da9 lgg5',. Efter vis-
ningen- samlades inte mindre än 25 medlem_
mar på Valhallsmässen fii r kaffe och enpratstund med vänner on F 10 men kanske
ännu mer om mordet på statsninistern Olof
P al me.

Henry Ohl sson
Sek retera re

Pres stoDonytt

Vid styrel sesarmanträde l8 mars
beslutades att kamratfest skall ordnas
preliminärt lördagen den 3l augusti på
Restaurang 5käl derviken. I nbJ uda n
utsändes sena rg.



INBJUDAN TILL

PROGRAM

Anmä l an

Anmä l an skall vara Kamrat-
föreni ngens styrel se til'l-
handa senast den 20 mai 1986
på nedanstående tal onq.
Änmä1 i sod tid, då a;tatet
platser i bussarna är giyet.
Pri ori teri ng sker efter an-
mäl n i ngsdatum.

Vä l komna !

Styre l sen
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STUDIEBESOK
F L0 Kamratförening inbjuder härned sina
medlenmar till studiebesök lördagen den
31 naj 1986 enligt nedanstående program.

Resan F 10 - Barsebäck - l,lalmö sker med

Bussen går F 10 - pomona - polishuset
Anqelholm.
Påitigning kan ske utmed färdvägen en]igt
överenskonrnel se med någon av reieledarnä
Ake Hansson, telefon 0431-12254 e]'ler
Gunnar Ni l sson 0431-20124,
Medlenmar, som sjä1va svarar för resan,
kan ansluta vid Barsebäck Kärnkraftverikl 09.00.
En anhörig per nEdlen får medfö1ja till
en reskostnad av 25i-.

Kostnagel

Kamratfö ren i ngen beta'lar busskostnaden
och ev. entr6avgi ft.
Del.tagarna betalar själva för förtäringvid lunch- och kaffeDaus.

0815 Vi avreser från flottilj-
vak ten

0915 Besök på Kä rnk raf tve rket.
Ba rsebä c k

1115-1330 Lunch på IKEA i t4ät mö
Affärsbesök
Besök vid F l ygmonumentet
0u bestär ner själ v

1345- 15I5 Vi sni n9 av Tekniska Museåti Ma lmö

1515- 1600 E fterni ddag sk affe

1730 8eräknad återkomst til'l F 10
A11a. tider, utom avreseti d;;,
är cir ci rkati der.

ILL F 10 lGurnrrOnarrr,re
F.cerhet€ns eryeditlcn
Box 1510
262 01 lilrcEHolx

rcfjgdq personer anniiles tiU deltagarde i F .lO lGnratförentgs
besttk pa l€rnkraftvelket i Barseb,åick och Tekniska hs6et 1 l.ta]Jni

önskar plats i. tussen I
ordlrar sj Ål.v resan !
önskar lunch beställd f]
önskar kaffe bestäl1d I

( lGyssa för
det son önskas )

Telefon

31


