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f.ärxgst. qat :ill
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be€aw.t n.edle~s;sa.v~;`.~'ter~ för ~.y84,(tom. 231-gt~~ Har du inte betalt
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att vafinns :i'or~;t~aa•~;~nde r;fi.a.nseaa. , ....för
ra: med i dp~x~.a eminenta, klubb även iq$~?.filler hur?? I3en som betalar
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så här pass sent missar dvc1~ fir l av Niodellflygnytt,
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-14
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l:en ena ~?ete~^ "AiiQVE
våda att
vi hax~. .ttirå st vådeof'iimer
AF~T.." crch är exa $Ö~inihutex~~s f~.ygh~iatorikf~.lm frän :k~;ngland, en7_.`
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elen 17 :sie dec . konu~er här en
h`ör de scen: ixgte var på årsmötet
kart s~.m:ri'anfat iinia~.g .
2~iötet a.vlö.~ite l~zg-Å~t ;~osn vanligt . beltagarantalet
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c:a 3Q peps. €.e:t be~7l~ztade;~ pn del. saker,
högt,
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klu:aben skaa.l.~ delta
'Arne l+råtier~; ki<nd~ ~~~:ddål~. att
i kul.-i-femverksasul~t:eteEF tznd~r spori.~avet . Xanske det b? ir några nya medlenunar ~;exa€cx~ d.etta. . .Arne .i_'e:~a:fe dessutom ut ett
s.k.
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1°,
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]Leif' f''r~.ma.n, seic~•eteY•are fars. åcoos, övriga ledamöter
~~iklas Heineu3y~
utsågs
~.hlstsöx~i c~ch ~,7cas.ny C~ozllberg, ~or~ suppleanter
och ~tef`an l:itzberger, vilka. härmed hälsas välkomna i "styrelsekia en kopia gå irerksamhet5 och kassaberättgänget'E. lien sc~m vill
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