Aktivitetsmöte 20/3-2014
Ordf.Lennart Persson kunde
unde hälsa 30
30-talet medlemmar
dlemmar välkomna till årets första aktivitet.
Kvällens gäst Crister Rapp hälsades välkommen.
Vi började med en salut till våren
Åke Larsson laddade kanonen för saluten i den starka vinden dock med ett litet eldavbrott som efter
nytändning fungerade perfekt och med en kraftig smäll som kändes i golvet och kroppen
välkommnades våren.
Lennart Persson öppnade mötet med ett meddeland
meddelandee om att 2 av våra medlemmar nyligen avlidit.
Det är Wera Lindgren och Lars Frisk som lämnat oss.
Ingemar Larsson talade om Wera och Lars tid i klubben
Wera var maka till Yngve Lindgren och hade varit med sen bildandet av sektionen.
Lars Frisk hade under 20-talet
talet år verkat i förtroendeposter i SFK och hade stor del i tillkomsten av
Hasslumfältet där han o Ingvar Thurén uppvaktade generalen för att få tillstånd för mark till fältet
Lars hade också varit med sedan sektionen bildades

Wera och Lars hedrades av mötet med en tyst minut
Sekreteraren informerade om kommande aktiviteter som är 24/4 då Lennart Persson berättar om en
semesterresa till Libanon där man fick en överraskning 6-dagarskriget
6 dagarskriget utbröt vid den tiden.
22/5 Crister Eriksson ny medlem kommer att berätta
b
om flygminnen med A-32 och AJ-37
37-Viggen
13/6 Grillafton (Karl Svensson har för avsikt att ta med sig gamla flygkopisar frå Fv som vi hälsar välkommna) för
övrigt samma koncept
cept som tidigare år vi tänder grillen 18.00. SFK-medlemmar
medlemmar inbjuds även att
deltaga.
Och om vädret tillåter försöker vi ordna några flygpass meddela ev. intresse så vi kan samla personal
för detta.
Lennart Johansson meddelade kassaläget som är +9000:
+9000:Vi har fått en inbjudan till deltagande i bussresa till Brattforsheden av F-6
F Kamratförening
Resan är tänkt till 17/6 med besök krigsflygfält 16 en så kallad bakre bas år 1939 som är en
synnerligen väl bevarad och återskapad miljö,man flyttas 70-år
år bakåt i tiden. Start kl 07.30 från
Öltappen Karlsborg. Ankomst fält 16 ca10.30 föred
föredrag
rag och genomgångar till lunch som består av
beredskapsärtsoppa med pankakor, avslutas med andlig spis. Efter detta kulturell sightseeing i det
Värmlädnska närområdet. Återkomst Karlsborg ca. kl. 18.30.
Resor samordnas med Veteranerna som deltar med samma villkor som F-6
6 Kamratförenings
medlemmar erbjuds deltaga i våra resor. Villkoren är bindande anmälan som i denna resa skall ske per
telefon 0505-31333
31333 (Claes Bjärle) före den 3/6-2014 kostnad 150 kr. I mån av plats erbjuds SFK-s
medlemmar delta i resan till
ill en kostnad av 300 kr
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Ordet överlämnades till Crister Rapp som har ett förflutet som A-cert
cert innehavare med
utbildning i SFK 1974 med Ingvar Thurén som lärare.

Crister precenterade sig och började med att tala om anledning till att han sluta
slutade flyga. Han
satsade på familjen i stället.Han
Han talade om sin passion för släktforskning. Där han bl.a talade
om tidiga släktband med personer på 1700 -1800 talet.Han
Han berättade om sin uppväxt i
Skövde och Tibro och hur far och farfar byggt upp sin affärsverksamhet. Gick i skola på
handelsinstitutet och sitt intresse för mode och design fick han utveckla i familjeföretaget.
Han talade om sitt stora idrottsintresse me
med ordförandeskap i bl.a Skövde AIK fotboll han är
även engagerad i Rotary vars verksamhet han berättade om. Han talade om sitt stora
konstintresse som han nu använder i fastighetsbolaget Rapps Fastigheter där han är VD.
Anförandet forsatte med beskrivning av visioner om Skövdes framtid,han
,han svarade på ffrågor
om företaget, byggplaner, afärsverksamhet och företagsanda. Crister fick en korg med
vårblommor och en stor applåd som tack för anförandet.

Mötet avslutades med ärtor kaffe och kaka som brukligt.
Stort
tort tack till alla som ställde upp i köket med rörande i grytor och avdukning och diskning.
Vid anteckningarna I Larsson
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