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ÅRSMÖTE 2012 
 
Tid: Lördagen den 20 april kl 1800.  
 
Närvarande: Ett drygt 60-tal medlemmar. 
 
Samlingen i aulan föregicks av en uppskattad underhållning på kaserngården av 
Hemvärnets Trumkår i Halland. Ordföranden överlämnade Kamratföreningens 
stipendium ur Kamratfonden som erkänsla för under ett flertal år ha inlett 
Kamratföreningens årsmöten och härvid ha glatt föreningens medlemmar med 
taktfasta och medryckande slag och virvlar på ett för varje år alltmer 
professionellt sätt. 
 
Föreningens ordförande, överste Johan Rydén, inträdde och efter avlämning  
inmarscherade fanförare med Kamratföreningens fana och Hallands regementes 
fana. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna, varvid han särskilt vände 
sig till dagens föredragshållare Johan Engström, hedersledamoten Arne 
Hedman, hedersmedlemmen Erik Österberg med fru, Stockholmsavdelningens 
vice ordförande Benkt Lindström och Hemvärnets musikkår i Halland.  
 
Ordföranden läste upp inkommet svarstelegram från Prinsessan Lilian. 
 
Ordföranden höll parentationen över de medlemmar som avlidit sedan 
föregående årsmöte varefter musikkåren spelade psalmen ”Bred dina vida 
vingar”. 
 
Musikkåren genomförde därefter en mycket uppskattad konsert. Ordföranden 
överlämnade Kamratföreningens stipendium ur Kamratfonden som erkänsla för 
att vid ett flertal årsmöten och även i övrigt ha glatt Kamratföreningens 
medlemmar med taktfast marschmusik och medryckande populärmusik på ett 
för varje år alltmer professionellt sätt.    
 
Förhandlingar 
 
§ 1     Föreningens ordförande, överste Johan Rydén 

förklarade årsmötet 2012 öppnat. 
1. Öppnande 

   
§ 2 Valdes Johan Rydén till ordförande och Håkan 

Söderberg till sekreterare för mötet. 
2. Ordförande  
    Sekreterare 
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§ 3 Carl Gustaf von Mentzer och Bo Westman valdes att 

jämte ordföranden 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 och lades med godkännande till 
handlingarna. 

6. Verksamhets- och 
förvaltningsberättelse 

   
§ 7  Ordföranden redovisade revisorernas berättelse. 7. Revisionsberättelse 
   
§ 8    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011 års 

förvaltning. 
8. Ansvarsfrihet 

   
§ 9     Årsmötet godkände styrelsens förslag om oförändrad 

medlemsavgift på 100 kr för 2013. 
9. Medlemsavgift 

   
§ 10     Styrelsens förslag till arbetsplan för verksamhetsåret 

2012/13 fastställdes. 
10. Arbetsplan  
 

   
§ 11   Styrelsens förslag till resultatbudget för år 2012 

fastställdes. 
11. Resultatbudget 

   
§ 12  Inga motioner hade inkommit. 12. Motioner 
   
§ 13 Johan Rydén omvaldes till föreningsordförande, 

tillika styrelsens ordförande för år 2012/13. 
13. Val av ordförande 

   
§ 14    Till styrelseledamöter under två år nyvaldes Lars 

Björk och omvaldes Lars Folkesson, Bengt Malmsten 
och Christer Eliasson.  

14.  Val av       
styrelseledamöter 

   
§ 15 Till ersättare under ett år omvaldes Lena Wallin, Per 

Ljungnér och Peter Höglund.  
15. Val av ersättare 
 

   
§ 16 Till revisorer omvaldes Gunnar Johansson och 

Tommy Jacobsson och till ersättare omvaldes Bo 
Hervén och Thomas Andersson. 

16. Val av revisorer 
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§ 17 Till valberedningen omvaldes Jarl Wallefors 

(sammankallande), Berit Strandgren och Thomas 
Andersson. 

17. Val av 
valberedning 

   
§ 18  Inga övriga frågor. 18. Övriga frågor 
   
§ 19 Ordföranden tackade styrelsen, avgående 

styrelseledamoten Anders Sträng, övriga funktionärer 
och Stockholmsavdelningen för nedlagt arbete och ett 
särskilt tack till alla bidragsgivare.     

20. Avtackning  

   
§ 20 Ordföranden tackade alla för visat intresse och 

förklarade årsmötet avslutat. 
21. Avslutning 
 

 

  
 
Vid protokollet 
 
 
 
 
Håkan Söderberg    Johan Rydén 
Sekreterare    Mötesordförande 
 
 

Justeras 
 
 
 
 
Carl Gustaf von Mentzer  Bo Westman 
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Efter årsmötet höll Johan Engström, med ett förflutet vid Armémuseum, ett 
intressant föredrag om förhistorien till och om slaget vid Gadebusch 1712.  
En bra introduktion till föreningens kommande utlandsresa. 
 
Middagen intogs på Officersmässen, dit ordföranden Johan Rydén kunde hälsa 
ett 50-tal gäster och medlemmar välkomna, allt perfekt regisserat av Gunnar 
Ohlsén.  
 
Dagens föredragshållare, Johan Engström, framförde gästernas tack för 
middagen och den sedvanliga och fina inramningen vid föreningens årsmöte.  
 
Dagen avslutades med kamratlig samvaro på Officersmässen, med bl.a. flera 
förnämliga lotterier med vinster skänkta av Göran Lundahl och Axel Ahlfors.  


