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F 1O KAMRATFORENING
Ärsnötet 1987 genomfördes lördagen den
märs nred 72 medlermar närvarande.

14

C F 10/Se S öv l.Bertil Bjäre lämnade
försvarsi nfonnation om bl a konrnande

försvarsbeslut och dess konsekvenser fdr
flygvapnet och sektor Syd samt om F 10
framtld ned nya Draken,J3S Johan (tionde
bokstayen i alfabetet) och ev en 4.dlvision ned J 35 J.
0ärefter inleddes årsmötet nEd lnförande
av F 10 fana och svenska fanan under
häl snl ng av de'ltagarna"
Parentation hölls över bortgångna medI emnar under 1986. lkitesförhandlinaarnd
gemomfördes raskt. Styrelsens ftirst a! att
undersöka intresset bland F 1o-medlennar
I Stockholmsonrådet för att bllda en ',F
10- k'lubb' med egen aktivitet godkändes
I iksom frågan on Kamratförening-en skal I
engågera sig i projekt J2?. valen beslöts

till årsmötet
ordförande en'l l9t stadgarna:

enl valberedningens fijrslag
1988 enl fij'l jande:

Själ vskrlven
C F 10/Se S öv.I Bertil BJärå.
Ledaniiter: Anders Sjöberg, Göte Andersson

Henry 0hlsson {omval) och per-Axel persson (nyval).
Ella Svensson, yngve l{inbladh, Åke Hanss0n och qirgltta Somellus (sam lga
kvarstår till f988).
Suppleantel: Sture Jagaeus, Bengt Gunnarsson, Rune gjörneskog (omva'l ) och Allan
Andersson, Eric Hägelrnark (nyval ).
Revisorer: Äke Persson (ornval ) och NilsErTk-Ir-a?s son (nyval ) .
ReIi solsluppleanter: Gunnar Larsson (omVaT)-oEhnTl3-E ril-Fors ( nyva l ).
Ialbersdllng:--Stieg Nordin och Olof Abranamsson t omvå

t).
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Ärsnötet beslöt att höja medlemsavgiften
från 15:- till 2O:- fr o m 1988.
Planerad verksanhet till nästa årsmöte:
- Lördag 9 maj, studiebesök F 14 Halnstad
och stadsrundtuli Ha l mstad.
- Torsdag I oktober, årtlunch och försvars i nfornati on,
- Lördag 12 mars 1988, årsmöte och kamra tfe s t.
Styrel sen rapporterade
- om F L0 HistoriekomnittCs arbete och
tidsplan för utgivning av F 10-bok om
ti den 194 5-1990
- om medlemsantalet som stiindigt ökar och
var vid årsmötet 915 medlemmar.
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Kamratföreningen av percy Bjelm. Unifonn_

en hade tillhö^rt Knut Zachrisson,
förste chef, då han iiänstgjort via .lOn_
koptngs.Reg I 12 före flygvöpentiden och
nu pa.otika vägar skänkes av slåkten Car'l

Graf(fdFlO-are).

Fanorna fiirdes ut och vice ordf Anders
Sjöberg tackade C F lO/Se S och ordf ned
en Dtomsterbukett, varefter ordf avsluta_
oe arsmotet.

Ett 25-tal nedl emflar samlades för ,,efter_
snack"
en . kopp kaffe på lergtiien
,över
rnnan-.d_e-t.
var dags
fijr kamratfeste; på
rest Skäl dervi ken.
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tO Barkåkra iqen.

Torsdagen den 12 februaqrl lsQz tog c F 10/se s och ordf F 10 Kamratförening öv
Bertil Bjäre emot Röd Kalle vid "avlämningen,' av Carl Malmberg och Gunnar Kvist. 1.

Kalle

lämnade Malnen onsdagen ll febr rned kroppen och notorn samt prope.llern
på
1ångt
ett
lastb-ilssLäp. Vingei octr stjartpirilet stuvades in i en täckt lastbi.l .
-'
Transporten till F 10 genomfördes av sven sjöhorm och car'l Narmber!.
Röd

Efter

avlämningen

l,lallerstig.

Röd

Kalle har

til

fick

Röd

lsvidare

pl

Kalle en kort luftfärd

acerats

rne

d HlAB-kranen, styrd av Folke

i ett hörn i "österike

hangaren,,.

Planerat renoverinosarbete rnåste^ske på annan plats. Lämplig lokal saknas ännu. Kan
någon ge et-t tr,p_s-om framtida såaåna'ioniaiiu'H.n"y 0hlsson tfn tz| 0Z elter Ni.t
s
Andersson tfn 205 22 eller Birgitta Sommelius F l0 afn 957 05.
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INBJUDAN TILL STUDIEBESOK

vid Flygvapnets Halmstadsskolor och Halmstad
F l0

Kamratförening inbjuder nEd'l ennar
och en anhörig till studiebesök 'lörda9
9 maj 1987 enl följande program.

Buss F l0 - Slälderviken (kiosken) Luntertun - Stortorget - Nya Torg - E 5 Hal mstad.

Påstigning utaed färdvä9en enl överenskonnelse ned kassören Birgitta Sormelius
F 10 tel 85705 eller reseledaren Äke
Hansson te',l v3L/L2?9.
Med'lemmår som ordnar resan själv, ansluter Yid F 14 fljvakt kl 0945.
En anhörig per nrd'l em får mdfölja till
en resekostnad av 25:- kr (betalas i
bussen ) .

0815

0830
0840

Kostnader

för rcdl emnarna.
Deltagarna betå'l år lunch (24:-) och kaffe
(ca 20:- ).

Avresa från

flotti ljvakten
Stortorget och
Nva Torq
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som är anställd på F 1O/Se S

Gå med i F 10 KAMRATFORENING
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VI HAR öKAT TILL 915 ME'LEMMAR 1987-03.14
Vi träffas en gång om året för att informera , diskutera, träffa gamla kamrater
och tala om forna dar och om framtiden.
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Du får med I emsförteckn
Avgift:20:-/år
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Postqiro:6 48 51 - 9
Angiv på talongen foikb.nr, namn, adress
och vad Du gjorde,/gör på F 10.

