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                                                         PROTOKOLL 
 
 
ÅRSMÖTE 2004 
 
Tid: Fredagen den 26 mars 2004 kl. 1830. 
 
Närvarande: Över 115 av föreningens medlemmar och representanter för Lv 6 kamratförening 
och Flottans Män i Halmstad. 
 
Föreningens ordförande, överste Anders Emanuelson, inträdde kl 1830 till regementets 
igenkänningssignal, varefter fanförare inmarscherade med Hallands regementes och 
kamratföreningens fanor under det att Hemvärnets musikkår Halland spelade Hallandsregementes och 
Hallandsbrigadens marsch.  Ordförande hälsade de närvarande välkomna, varvid han särskilt vände 
sig till kvällens föredragshållare general Johan Hederstedt, hedersledamot Peter Jonsson,  
hedersmedlem Eric Djuräng, de inbjudna gästerna från ovan nämnda kamratföreningar samt 
kamraterna från lokalavdelningen i Stockholm och från de avvecklade lokalavdelningarna i Göteborg 
och Malmö. 
 
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, 
Varefter musikkåren psalmen Bred dina vida vingar. Musikkåren, under ledning av dirigenten 
Birgit Nilsson-Huss, genomförde därefter en mycket uppskattad konsert med  Just a gigolo av Louis 
Prima – David Lee Roth, What a wonderful world  av Louis Armstrong, I love you and don´t you 
forget it av Perry Como och  Every breath you take av Sting. Musikkåren avslutade med Thank you 
for the music av Björn Ulvaeus – Benny Andersson. 
 
Förhandlingar 
 
§ 1      Föreningens ordförande, överste Anders Emanuelson förklarade 

årsmötet 2004 öppnat. 
 

1. Öppnande 

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

2. Ordförande  
    Sekreterare 
 

§ 3 Catharina Sjöholm och Rune 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 2003 års förvaltning. 8. Ansvarsfrihet 
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§ 9      Årsmötet godkände styrelsens förslag till medlemsavgifter               
för 2004: årsavgift 50:-, möjlighet till ständig medlem borttas. 
 

9. Medlemsavgift 

§ 10    Styrelsens förslag till arbetsplan för verksamhetsåret år 2004 
fastställdes. 

10. Arbetsplan 2003 
 

   

§ 11    Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 2004 
fastställdes. 
 

11. Inkomst- och 
 utgiftsstat 
 

§ 12   Inga inkomna motioner. 
 

12. Motioner 

§ 13 Anders Emanuelson omvaldes till föreningsordförande tillika 
Styrelsens ordförande för år 2004. 

13. Val av styrelseordf 
och tillika föreningsordf 
 

§ 14    Till styrelseledamöter under två år valdes Anders Sträng,                    
Lars Folkesson, Jan-Erik Nordberg och Bengt Malmsten.  
 

14.  Val av 
styrelseledamöter 
 

§ 15 Till ersättare under ett år valdes Anita Brandfors, Per Ljungnér och 
Lena Wallin.  
 

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 Thomas Andersson (sammankallande), 
Berit Strandgren och Lars Arestrand. 
 

17. Val av valberedning 

§ 18  Inga övriga frågor. 
 

18. Övriga frågor 
 

§ 19 Kamratfondens stipendium ur kamratfonden för år 2004 tilldelas Jarl 
Wallefors som erkänsla för sitt mångåriga och idoga engagemang och 
arbete med medlemsbladet och en drivande kraft i föreningen till gagn 
för medlemmarna och Gunnar Ohlsén som erkänsla för sitt 
engagemang och sitt pionjärarbete med att utveckla föreningens 
studieresor utomlands och övriga aktiviteter samt arbetet med 
traditionslokalerna.  
 

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 överlämnade Lars-Arne Karlsson Hallands regementes Kompaniofficersklubbs 
bordsflagga till kamratföreningen respektive regementets museum. Bordsflagga utdelades för första 
gången utanför föreningen, för visad uppskattning till organisationer och enskilda, som genom ett 
målmedvetet och engagerat arbete för regementets och därmed Kompaniofficersklubbens traditioner 
vidare. 
 
Gunnar Ohlsén orienterade om resan till Lützen den 20 maj till 23 maj 2004, infanterifesten den 28 
augusti 2004 samt jullunchen den 26 november 2004. 
 
Därefter höll general Johan Hederstedt ett mycket uppskattat föredrag om ”Svenskt försvar i 
framtidens Europa”. 
 
Middagen efter årsmötet intogs på Officersmässen, dit ordföranden Anders Emanuelson 
kunde hälsa över 100 gäster och medlemmar välkomna, allt perfekt regisserat av Lars Folkesson. 
Ordförande framförde hälsning från Göran Wetterlundh och Jarl Wallefors.  
 
Kvällens föredragshållare och hedersgästen general Johan Hederstedt framförde gästernas tack för 
den sedvanliga och fina inramningen vid föreningens årsmöte.  
 
Kvällen avslutades med kamratlig samvaro på Officersmässen, med bl a förnämligt lotteri från 
sponsorerna Åke Nilsson, Göran Lundahl och Conny Benjaminsson. 
 


