MFF bestyrelsesmøde stikord referat fredag 16. juni 2017, kl 10, ved STA.

1. Nye punkter til dagsorden. Nej
2. Orientering ved formanden.
JOA: Se ny HG på Facebook.
Uddannelse på Færøerne foregår efter planen.
God dialog med 1. og 2. Eskadre.
Seahawk prioriterer opgaverne og uddannelsen.
Uddannelses program følger ligeledes planen.
JOA:Mindetavles flytning, status?
3. Medlemsstatus. 91. AHJ
3.1 Associerede medlemmer. 1.
4. Økonomi, herunder status for inddrivelse af kontingent. Ca. 21-.000 kr. Få mangler
at betale for 2016. Brev udsendes til medlemmer som ved en fejl ikke har betalt
kontingent.
5. Medlems rekruttering. STA: Oplæg godkendt af bestyrelsen. Forslag gøres klart til
MFF-GF til nov. 2017.
STA & TOM. En folder om MFF og hvordan man kan blive medlem udarbejdes til
næste bestyrelses møde.
JOA: Briefer lokalt personel om pkt. 5.
6. Planlægning af mødedatoer: MFF bestyrelsesmøde kl. 1200, torsdag den 10. aug.
2017 i KAR.
Medlemsmøde kl. 1500, den 10. og med afrejse den 11 aug. 2017 fra KAR. Program
udsendes snarest. Tilmelding til medlemsmøde er 1. AUG. 2017, kl 1200.
7. Info om tildeling af æresmedlemskab. JUP udarbejdede forslag blev vedtaget. STA
klargør forslag til MFF vedtægter inden næste MFF bestyrelses møde.

8. Forberedelse af medlemsmøde 10.-11. aug. 2017 i KAR.
JOA: kontakter MALT som foredragsholder, ca. 45 min. Tilmelding,: Seneste frist for
tilmelding til medlemsmøde: Er 1. AUG. 2017, kl 1200.
Vigtig: Navn, person nummer, samt behov for indkvartering.
Tilmelding sendes med de ønskede info, til gernertm@privat.dk
9. Info om Facebook: STA opfordrer til at bruge siden til medlemmers u-klassificerede
indlæg og interesse.
10. MFF hj-side drøftes. Suppleres med hvordan man kan blive medlem af MFF. STA
og TUR koordinerer.
11. Næste bestyrelsesmøde. 10. aug. 2017, kl. 1200, KAR.
12. Nyt medlemsmøde torsdag 28. DEC. 2017 i KAR. Udfasning af LYNX. En flot fest
er med i planlægningen i KAR. Program med tilmelding er under udarbejdelse. Mere
info vil blive udsendt senere.
JOA: Foreløbig program blev gennemgået.
13. Eventuelt.
Rammer for MFF tale ved invitation i fm. bortgang af MFF medlem, drøftet. Er
bortgået medlem Ridder af Dannebrog, er MFF taler i uniform. Uniform kan benyttes.
STA: Prøve medlemskab af MFF. Ok fra JOA om orienteres i enhed.
Oplæg: ”Hvis ikke MFF skal hædre sine helte, hvem skal så?”. Oplæg til næste MFF
bestyrelsesmøde 10. aug. 2017, KAR.
MVH/TAL

