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                                                         PROTOKOLL 
 
 
ÅRSMÖTE 2002 
 
Tid: Fredagen den 15 mars 2002 kl 1830. 
 
Närvarande: Över 120 av föreningens medlemmar och representanter för Lv 6 kamratförening, 
F 14 – FM HS – MHS H kamratförening och Flottans Män i Halmstad. 
 
Föreningens ordförande, överste Anders Emanuelson, inträdde kl 1830 till regementes 
igenkänningssignal. Han hälsade de närvarande välkomna, varvid han särskilt vände sig till 
kvällens föredragshållare överste Jan Mörtberg, hedersledamöterna Rune Morell,                                      
Göran Wetterlundh, Per Källström, Arne Hedman, hedersmedlemmen Erik Djuräng, de inbjudna 
gästerna Erik Österberg med fru Inga-Lill, Göran Hegen med fru Ragnhild, Göran Lundahl med  
fru Gunilla, Lennart Gunnarsson, de inbjudna gästerna från ovan nämnda kamratföreningar, och 
kamraterna från lokalavdelningarna i Stockholm och Göteborg. 
 
Överste Emanuelson uppläste inkommet svarstelegram från HM Konung Carl XVI Gustaf och  
Drottning Silvia samt Prinsessan Lilian. 
 
Överste Emanuelson höll parentationen över de medlemmar som avlidit sedan föregående årsmöte, 
därefter spelade musikkåren psalmen Bred dina vida vingar. Musikkåren, under ledning av dirigenten 
Bo Ridderström, genomförde därefter en mycket uppskattad konsert med bl. a ”What a Wonderful 
world”, ”Två polkor” av Evert Taube, ”Kärleksvals” av Ulrik Neumann och ”Star Wars”. Musikkåren 
avslutade med Kamratföreningens marsch, ”Hallandskamrater”. 
 
 
Förhandlingar 
 
§ 1      Föreningens ordförande, överste Anders Emanuelson förklarade 

årsmötet 2002 öppnat. 
 

1. Öppnande 

§ 2 Valdes Anders Emanuelson till ordförande och Jan Dorf till 
sekreterare under mötet. 

2. Ordförande  
    Sekreterare 
 

§ 3 Rune Sjöholm och Catharina Sjöholm valdes att jämte ordförande 
justera årsmötets protokoll. 

3. Justeringsmän 

   

§ 4      Årsmötet fastställdes vara stadgeenligt utlyst.    4. Kallelse 

   

§ 5 Utdelad föredragningslista för mötet fastställdes. 5. Dagordning 

   

§ 6     Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse föredrogs 6. Verksamhetsberättelse 

 och lades med godkännande till handlingarna. och Kassarapport 
 

§ 7  Gunnar Ohlsén läste upp revisorernas berättelse. 
 

7. Revisionsberättelse 

§ 8     Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2001 års förvaltning. 8. Ansvarsfrihet 
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§ 9      Årsmötet godkände styrelsens förslag till oförändrade medlems- 
avgifter för 2003: årsavgiften 50:- och ständig medlem 500:-. 
 

9. Medlemsavgift 

§ 10     Styrelsens förslag till arbetsplan för verksamhetsåret år 2002 
fastställdes. 

10. Arbetsplan 2002 
 

   

§ 11    Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 2002 
fastställdes. 
 

11. Inkomst- och 
 utgiftsstat 
 

§ 12   Inga inkomna motioner. 
 

12. Motioner 

§ 13 Anders Emanuelson omvaldes till föreningsordförande tillika 
styrelsens ordförande. 

13. Val av styrelseordf 
och tillika föreningsordf 
 

§ 14    Till styrelseledamöter under två år valdes Jarl Wallefors, Lars 
Folkesson, Jan-Erik Nordberg och Rolf Brunander. 
 

14.  Val av 
styrelseledamöter 
 

§ 15 Till ersättare under två år valdes Lennart Eriksson och Per Ljungnér. 
Till ersättare under ett år valdes Anita Brandfors.  
 

15. Val av ersättare 
 

§ 16 Leif Lundin och Eva Knutsson valdes till revisorer. 
Till ersättare för dessa valdes Bo Hervén och Gunnar Johansson 
 

16. Val av revisorer 

§ 17 Till valberedningen valdes Lennart Rydén (sammankallande), 
omvaldes Ann-Marie Johansson och nyval av Thomas Andersson. 
 

17. Val av valberedning 

§ 18    Ordförande orienterade årsmötet att Carl-Gustaf Bergenstråhle i en 
skrivelse till kamratföreningen ställt ett antal frågor och lämnat några 
förslag. Ett förslag var att återgå till det tidigare namnet: Kungliga 
Hallands regementes kamratförening. Ordförande redovisade 
bakgrunden till de stadgeändringar och det namnbyte som årsmötet 
antog den 24 september 1999. Styrelsen avser inte att ta upp frågan 
om att återgå till det gamla namnet och årsmötet delade denna 
uppfattning. Ett annat förslag i skrivelsen var att återväcka en tidigare 
motion avseende att utse hedersordförande och hedersledamöter. 
Frågan har styrelsen behandlat vid årsmötet den 6 april 2000, då 
motionen avslogs samtidigt som styrelsen fick till uppgift att beakta 
motionen vid kommande översyn av stadgarna. I styrelsens arbetsplan 
för 2002 finns nu inarbetat en punkt som berör frågan – ”att en 
arbetsgrupp tar fram nya anvisningar och regler för kamratföreningens 
representation, uppvaktningar och genomför en översyn av riktlinjer 
för utdelande av bordsfana m.m.”. Denna översyn kommer även att 
omfatta kamratstipendiet, det numrerade kruset och hedersordförande, 
hedersledamot och hedersmedlem inom kamratföreningen. 
Rune Morell tog upp frågan ”hur fler halläningar och personal i 
hemvärn och frivilligorganisationer som medlemmar i 
kamratföreningen. Förr utgjorde kamratföreningens styrelse av 25 
personer med utvalda kontaktmän väl geografiskt spridda inom länet”. 
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att se över frågan och komma med 
förslag. 
 

18. Övriga frågor 
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§ 19 SMKR:s förtjänstplakett i brons tilldelades Göran Lundahl. Göran 

Lundahl har sedan sin grundutbildning 1968 deltagit vid varje årsmöte 
och stödjer på många sätt föreningen. 
 
Årsmötet utsåg länsrådet Erik Österberg som hedersmedlem. Erik 
Österberg tilldelades kamratföreningens bordsfana för sitt helhjärtade 
och förnämliga arbete för regementet och brigaden inför FB 96 och 
FB 2000. 
 
Kamratfondens stipendium år 2002 tilldelas Jan-Erik Nordberg för       
arbetet med framtagning av föreningens hemsida. 
 

19. Utmärkelser 

§ 20 Ordföranden Anders Emanuelson avtackade revisorer, valberedning  
och alla aktiva medlemmar för gjorda insatser under det gångna 
verksamhetsåret, samt alla bidragsgivare till tidningsfonden. 
Han tackade alla för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
   

20. Avtackning och 
avslutning 
 

 
 Vid protokollet 
 
 
 
 
 
Jan Dorf 
Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
Anders Emanuelson                              Rune Sjöholm                              Catharina Sjöholm 
Ordförande 
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Efter årsmötet orienterade Gunnar Ohlsén om resan till Gadebusch den 7 till den 9 juni 2002 och 
kunde meddela att det slutliga priset för resan är 1.950:- kronor. Aktivitetskommittén orienterade  
om kommande pubafton på mässen regementsområdet den 26 april 2002, då Thomas Wigström 
informerar om Bosnien i dag. 
 
Därefter höll Överste Jan Mörtberg, militärt sakkunnig i Försvarsdepartementet ett uppskattat 
föredrag om ”Det Nya Försvaret”. 
 
Middagen efter årsmötet intogs i militärrestaurangen, där ordföranden Anders Emanuelson 
kunde hälsa över 90 gäster och medlemmar välkomna. Allt perfekt regisserat av klubbmästaren 
Rolf Brunander. 
 
Paul Skarp F 14 – FM HS – MHS H och Nils-Arne Pålsson  Flottans män framförde gästernas tack för 
den sedvanliga och fina inramningen vid föreningens årsmötet. 
 
Föreningens nyutnämnde hedersmedlem Länsrådet Erik Österberg tackade för middagen. 
 
Kvällen avslutades med kamratlig samvaro på Officersmässen, med bl a förnämligt lotteri från 
sponsorerna Åke Nilsson och Göran Lundahl. 
 


