
                            

 

 

Protokoll fört vid AXAMO-veteranernas föreningsmöte. 

Tid  Torsdagen den29: e mars 2012 Kl 18,30. 

Plats Utsikten Jönköping Flygplats. 

Närvarande  Se bifogad närvarolista. 

1 § Till mötesordförande valdes Åke Lantz. 

2 § Till mötessekreterare valdes Tage Gamerius. 

3 § Ordförande Åke Lantz hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat 

4 § Till att justera mötesprotokollet valdes Anita Zeed och Jerker Rosenqvist. 

5 § L Fältskog och Jerker Rosenqvist redogjorde för pågående arbete med  

 föreningens hemsida. 

§ 6 För att komma igång med insamling av historik i form av text och bildmaterial 

 vid Jönköpings flygplats de första 50-åren, presenterades en idéskiss och 

 förteckning över verksamheter och arbetsområden vid flygplatsen. Åke Lantz 

 och Herman Larsson redogjorde för förslag till gruppindelning med ansvariga 

 gruppledare för olika verksamheter. Föreningens medlemmar var positiva till att 

 på olika sätt hjälpa till med insamling av aktuellt historiematerial. 

7 § Tage Gamerius redogjorde för kontakterna med Arlanda flygmuseum i syfte att 

 få låna flyghistoriskt material. Typ mindre flygplan eller annan teknisk 

 utrustning som kan varav av historiskt intresse för flygplatsen i Jönköping. 

 T G har föreningens uppdrag att besöka Arlanda flygmuseum för en inventering 

 av avd som kan vara aktuellt. 

§ 8 Fortsatt planering för genomförande av utflykt till flygmuseum i Ängelholm enl. 

 tidigare förslag. Ordf  håller fortlöpande kontakt med Lars Lindström för 

 upplägg av program för besöket. Olika förslag förelåg avseende aktuell 

 busstransport. Klubbmästare Herman Larsson kollar vidare på en bra 

 transportlösning. Kostnaden är beräknad till 400:- per person inkluderande resa 

 mat och guidning. Anmälan skall göras till klubbmästaren senast den 15: e april 

 2012. 

§ 9 Flera av medlemmarna framförde önskemål om att erhålla aktuell 

 medlemsförteckning. Beslutades att medlemsförteckning mailas ut till samtliga 

 medlemmar. 



 

§ 10 Tid och plats för nästa föreningsmöte bestäms senare. Kallelse skickas ut i god 

 tid innan.  

§ 11   Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet Kl. 20,15. 

 

Dag som ovan. 

AXAMO-veteranerna 

 

Tage Gamerius                                                                                                                      

Sekreterare 

 

  Protokolljusterare 

 

Anita Zeed    Jerker Rosenqvist 

 

 

  

 

 

 

 


