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KAMRATFÖRENING 2006-03-31 

 
                                                         PROTOKOLL 
 
 
ÅRSMÖTE 2006 
 
Tid: Fredagen den 31 mars 2006 kl. 1830. 
 
Närvarande: Över 80 av föreningens medlemmar och representanter för Lvreg- och  
F 14 – FMTS – MHS H kamratförening samt Stockholmsavdelningen. 
 
Föreningens ordförande, överste Johan Rydén, 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 överste Karl 
Engelbrektsson, hedersledamöterna Göran Wetterlund och Peter Jonsson med hustru 
Ingegerd, hedersmedlemmen Erik Österberg, de inbjudna gästerna från ovan nämnda 
kamratföreningar samt Hemvärnets musikkår i Halland.  
 
Ordföranden läste upp inkommet svarstelegram från HM Konung Carl XVI Gustaf och  
Drottning Silvia samt Prinsessan Lilian. 
 
Ordföranden höll parentationen över de medlemmar som avlidit sedan föregående årsmöte 
varefter musikkåren spelade Sinfonia. Musikkåren, under ledning av dirigenten 
Birgit Nilsson-Huss, genomförde därefter en mycket uppskattad konsert med följande 
program: Up where we belong, Fernando, Memory, Amazing Grace och Officer of the day. 
 
Förhandlingar 
 
§ 1     Föreningens ordförande, överste Johan Rydén förklarade 

årsmötet 2006 öppnat. 
1. Öppnande 

   
§ 2 Valdes Johan Rydén till ordförande och Håkan Söderberg till 

sekreterare för mötet. 
2. Ordförande  
    Sekreterare 

   
§ 3 Peter Jacobsson och Anders Johansson 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  Gunnar Ohlsén läste upp revisorernas berättelse. 7. Revisionsberättelse 
   
§ 8     Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning. 8. Ansvarsfrihet 
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§ 9     Årsmötet godkände styrelsens förslag om oförändrad 

medlemsavgift för 2006 (50 kr). 
9. Medlemsavgift 

   
§ 10     Styrelsens förslag till arbetsplan för verksamhetsåret år 2006 

fastställdes. 
10. Arbetsplan 2006 
 

   
§ 11   Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 2006 

fastställdes. 
11. Inkomst- och 
 utgiftsstat 

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

styrelsens ordförande för år 2006. 
13. Val av styrelseordf. 
och tillika föreningsordf. 

   
§ 14    Till styrelseledamöter under två år omvaldes Anders Sträng, 

Lars Folkesson och Bengt Malmsten samt nyvaldes Christer 
Eliasson. 

14.  Val av 
styrelseledamöter 

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

och Lennart Rydén.  
15. Val av ersättare 
 

   
§ 16 Till revisorer omvaldes Leif Lundin och Eva Knutsson. 

Till ersättare för dessa omvaldes Bo Hervén och Gunnar 
Johansson. 

16. Val av revisorer 

   
§ 17 Till valberedningen omvaldes 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 2006 tilldelas 

Karl-Erik Rosén som erkänsla för sitt mångåriga, engagerade 
och aktiverande arbete i ledningen av Stockholmsavdelningen 
samt för att i bokform ha belyst reservofficerens viktiga roll i 
Försvarsmakten och kopplingen till det civila samhället. 
Stipendiet mottogs av Lennart Törnqvist, ordförande i 
Stockholmsavdelningen, som framförde stipendiatens tack och 
passade på tillfället att informera om verksamheten i 
avdelningen.  
Lennart föreslog att Stockholmsavdelningen skulle ha en fast 
punkt för information på dagordningen för årsmötet.  
Mötet beslöt att överlåta till styrelsen att fatta beslut i detta 
ärende.  
Lennart överlämnade en CD-skiva till ordföranden med kort från 
avdelningens verksamhet under 2005. 

19. Utmärkelser 
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§ 20 Ordföranden avtackade avgående styrelsemedlemmen Jan-Erik 

Nordberg, revisorer, valberedning och alla aktiva medlemmar 
för gjorda insatser under det gångna verksamhetsåret samt alla 
bidragsgivare till tidningsfonden.   

20. Avtackning  

   
§ 21 Ordföranden tackade alla för visat intresse och förklarade 

årsmötet avslutat. 
21. Avslutning 
 

 
 Vid protokollet 
 
 
 
Håkan Söderberg 
Sekreterare 
 
 
 
Johan Rydén  Peter Jacobsson Anders Johansson 
Ordförande 
 
 
Gunnar Ohlsén orienterade om resan till Polen den 20-24 maj, infanterifesten den 25 augusti, 
studieresan till Ängelholm den 14 september och jullunchen den 2 december 2006. 
 
Anders Sträng informerade om flyttningen av regementsmuseet till Soldathemmets 
övervåning. 
 
Därefter höll överste Karl Engelbrektsson ett mycket uppskattat föredrag om ”Svenskt 
deltagande i det europeiska fredssamarbetet – battlegroups”. 
. 
Middagen efter årsmötet intogs på Officersmässen, dit ordföranden Johan Rydén kunde hälsa 
över åttio gäster och medlemmar välkomna, allt perfekt regisserat av Lars Folkesson.  
 
Stockholmsavdelningens ordförande, Lennart Törnqvist, framförde gästernas tack för den 
sedvanliga och fina inramningen vid föreningens årsmöte.  
 
Kvällen avslutades med kamratlig samvaro på Officersmässen, med bl.a. förnämligt lotteri där 
priserna skänkts av sponsorerna Berit Emanuelson, Conny Benjaminsson, Göran Lundahl och 
Lv 6 officerssällskap (?). 


