
Årsmöte 2001 

PROTOKOLL 

Hallands regementes  och Hallandsbrigadens 
Kamratförening  

   2001-03-09  
Årsmöte  

Tid: 2001-03-09 kl  1830.  

Plats Lv 6  

Närvarande: Över 120 av föreningens medlemmar och representanter för Lv 6 
kamratförening, F14 - FM HS - MHS kamratförening och Flottans män i Halmstad.  

Föreningens ordförande, Överste 1. gr Arne Hedman, inträdde kl 1830 till Regementets 
igenkänningssignal. Han hälsade de närvarande välkomna, varvid han särskilt vände sig till 
kvällens föredragshållare tillika hedersledamoten Mats Welff, de inbjudna gästerna från ovan 
nämnda kamratföreningar, hedersledamöterna Rune Morell, Göran Wetterlundh, Peter 
Jonsson, hedersmedlemmen Erik Djuräng och kamraterna från lokalavdelningarna i 
Stockholm, Göteborg och Skåne.  

Överste Hedman uppläste inkommet svarstelegram från HM Konung Carl XIV Gustaf och 
Drottning Silvia. 

Överste Hedman höll parentation över de medlemmar som avlidit sedan föregående årsmöte, 
därefter spelade musikkåren psalmen Bred dina vingar. Musikkåren, under ledning av 
dirigenten Bo Ridderström, genomförde därefter en mycket uppskattad konsert med bl.a. 
Hemvärnsmarsch, The Westeners ovetyr, Södra Skåningarnas marsch och folkvisas, Allt 
under himmelens fäste. Musikkåren avslutade medKamratföreningens marsch, 
"Hallandskamrater". 

Förhandlingar   

§ 1 Föreningens ordförande, Överste 1. gr Arne Hedmanförklarade  1.Öppnande   
 årsmötet 2001 öppnat.  

§ 2 Valdes Arne Hedman till ordförande och Anita Brandefors till. 2.Ordförande  
          sekreterare.                                                                                                Sekreterare  

§ 3    Rune Sjöholm och Catharina Sjöholm valdes att jämte 

ordförande            3.Justeringsmän 

     justera årsmötes protokollet.  



§ 4    Årsmötet fastställdes vara stadgeenligt utlyst.                        

  4.Kallelse. 

§ 5     Styrelsens verksamhets- chförvaltningsberättelse föredrogs 
 5.Verksamhetsberättelse   
 och lades med godkännande till handlingarna                    .                        och kassarapport 

§ 6   Gunnar Ohlsén läste upp revisorernas berättelse                                 
 6.Revisionsberättelse 

§ 7   Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2000 års förvaltning                          7.Ansvarsfrihet 

§ 8    Jarl Wallefors redovisade förslaget till justering i de nya                               
8.Stadgar 
          stadgarna - som antogs vid årsmötet 24 september 1999. Mötet 
          beslöt att godkänna förslaget men i §3 gjordes en justering. 
          Det skall stå att tillhöra eller ha tillhört hemvärnet eller frivillig 
          försvarsorganisation i Halland  

§ 9     Årsmötetgodkände styrelsens förslag till höjning av medlemsavgifterna9.Maedlemsavgift 
med följande: årsavgiften från 35:- till 50:- och ständigmedlem 
350:- till 500:-  

§ 10 Styrelsens förslag till arbetsplan för verksamhetsåret år 2001                        10.Arbetsplan 
2001 
          fastställdes.  

§ 11  Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat  för år 2001                               11.Inkomst- 
och 
         fastställdes.                                                                                                 utgiftsstat   

§ 12 Inga inkomna motioner                                                                               12.Motioner   

§ 13   Anders Emanuelsson valdes till föreningsordförande tillika                              13.Val av 
styrelseordf. 
          styrelsens ordförande.                                                                                    och tillika 
föreningsordf. 

§ 14   Till styrelseledamöter under två år valdes Jan Dorf, Lars Niwong,                  14.Val av 
          Lars Ahlberg och Gunnar Ohlsén.                                                                  
styrelseledamöter 
           
          Till styrelseledamöter under ett år valdes Jarl Wallefors, Lars 
          Folkesson, Jan Erik Nordberg och Rolf Brunander. 

§ 15  Till ersättare valdes Lennart Eriksson, Anita Brandefors och                             15.Val av 
ersättare 
         Per Ljungnér. 



§ 16  Leif Lundin och Eva Knutsson valdes till revisorer                                             16.Val av 
revisorer 

         Till ersättare för dessa valdes Bo Hérven och Gunnar Johansson. 

§ 17  Till valberedningen omvaldes Peter Toft (sammankallande)                                17.Val av 
valberedning 
         Ann-Marie Johansson och nyval Lennart Rydén. 

§ 18  C-G Bergenstråhle ansåg det var fel att lägga ner                                               18.Övriga 
frågor 
         Skåneavdelningen - istället borde fler avdelningar bildas. 
         Ordf. informerade om att beslut var tagit och att det är beslut 
         som respektive lokalavdelning har att ta. 

§ 19  SMKR:s Förtjänstplakett i guld tilldelades Arne Hedman och                            
19.Utmärkelser 
         Per Dahlöf. Förtjänstplaketten i silver tilldelades Torsten Kahlow, 
         Bo Westman, Kjell Bergström, Bertil Brandt och Bertil Hansson. 
         Förtjänstplakett i brons tilldelades Åke Nilsson och Ann-Marie Johansson. 

        Kamratfondens stipendium år 2001 tilldelas Ann och Carl-Gustaf 
        Bergenstråhle för mångårigt arbete i och för regementsmuseet. 
        C-G Bergenstråhle tackade för uppskattningen med att läsa upp 
        tacktal på vers. Årsmötet mötte tacket med en lång värmande applåd. 

        Kamratföreningen överlämnade avslutningsvis ett bidrag på 1000:- 
        till major Anders Johansson och kapten Roger Wahlbeck som ett 
        resebidrag till deras strapatser på cykel runt Medelhavet tur o retur 
        från regementsområdet. 

§ 20 Ordföranden Arne Hedman avtackade styrelsen. Han riktade även                     20.Avtackning 
        ett tack till övriga funktionärer i lokalavdelningarna och till alla 
        aktiva medlemmar för gjorda insatser under det gångna verksamhetsåret, 
        samt alla bidragsgivare till tidningsfonden. 

§ 21 Avgående ordföranden, Arne Hedman lämnade klubban till sin                            21.Byte av 
ordf. 
        efterträdare Ander Emanuelsson som önskades välkommen som 
        ny ordförande för Hallands Regementes och Hallandsbrigadens 
        Kamratförening. 

§ 22 Till Hedersledamot i föreningen valdes med acklamation                                       22.Val av 
hedersled. 
        Arne Hedman och Anders Emanuelsson avtackade regementets 
        chef nr 25 för ett mycket gott kamratskap och sitt engagemang 
        för föreningen. 

§ 23 Årsmötet avslutas                                                                                                23.Avslutning 
         



        Slutligen tillönskade ordföranden kamratföreningen ett gott kommande 
        verksamhetsår. Han tackade alla för visat intresse och förklarade års- 
        mötet avslutat. 

  

Vid protokollet                    Justeras  

   

Anita Brandfors 
Sekreterare 
 
 
 
Arne Hedman                                Rune Sjöholm                            Catharina Sjöholm 
Ordförande  

 


