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Hallandsbrigadens 2009-11-13 
Kamratförening 
 
Styrelsemöte 
 
Tid:  2009-11-13 kl. 0930-1115 
 
Plats: Sammanträdesrum i Landalabarracken, Lv 6 
 
Närvarande: Gunnar Ohlsén, Lennart Rydén, Anders Sträng, Bengt Malmsten,  
Lars Folkesson, Håkan Söderberg, Lennart Eriksson och Christer Eliasson  
Förhinder: Johan Rydén, Peter Höglund, Lena Wallin och Per Ljungnér 
 
§ 1 Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla 

välkomna 
Öppnande 

   
§ 2 Fastställdes att kallelse skett enligt stadgarna och att 

mötet var beslutsmässigt.  
Kallelse 

   
§ 3 Efter tillägg av punkt ”Medlemstidningen” godkändes 

föredragningslistan. 
Dagordning 

   
§ 4 Protokoll från styrelsemöte 2009-09-25 godkändes och 

lades till handlingarna. 
Protokoll från 
föregående möte 

   
§ 5 
 

Inkommit verksamhetsberättelse från Älvsborgs 
regementes kamratförening. 

Inkomna och utgående 
handlingar   

   
§ 6 Total behållning är 357 486 kr. Aktuellt läge är bättre än 

budgeterat. 
Kassören förslog att fonden i Nordbanken omplaceras så 
snart värdet återställts.  

Kassarapport 

   
§ 7 Totalt 1 114 medlemmar. Hittills i år 16 nya medlemmar. 

21 har ännu ej betalat medlemsavgift för 2009 och dessa 
kommer att strykas vid årsskiftet om inte avgift inkommit. 

Medlemsläget  

   
§ 8 Peter Höglund har lagt in bilder från 375-års jubileet. Hemsidan 
   
§ 9 Anders Sträng meddelade att material finns i tillräcklig 

mängd för att ge ut ett nytt nummer av medlems-
tidningen. Redaktören ville ha in en ledare från Johan R, 
en artikel om årsmötet från Håkan S och en artikel om 
vårresan från Gunnar O. Gunnar skall också ta fram 
skissen över Överstelunden. 
Tidningskommittén har gjort en resa till Assens på Fyn 
där det finns en minnessten över tre soldater från 
Vestgöta-Dals som stupade under dansk-tyska kriget 
1848. Beslutades att betala lunch för tre deltagare med 
385 kr. 

Medlemstidningen 
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§ 10 Anders S har varit på museikonferens på Villingsberg. 

Museets ekonomi är i balans. Administrationen har ökat. 
Arbetsgruppen är kallad till 11-25 kl. 0830. 

Museet 

   
§ 11 Fn. 30 anmälda förutom styrelsen. Lars F kommer att 

skicka ut en ny påminnelse. 
Conny Benjaminsson vill skänka priser till lotteriet och 
kommer att stå för fotograferingen. 

Jullunchen 

   
§ 12 Håkan S föredrog förslag till ändringar i stadgarna till 

kamratfonden (§ 14 i föreningens stadgar). Efter smärre 
justeringar antog styrelsen förslaget (bifogas protokollet) 
och detta kommer att behandlas på årsmötet.  

Kamratfonden 

   
§ 13 Rum är bokade på hotell Dietrich Bornhöffer Haus, inte 

långt från Unter den Linden. Gunnar planerar en guidad 
rundtur och en utflykt till Zossen, där högkvarteret för 
slutstriden om Berlin låg. Kostnaden för resan beräknas 
till 2 500 – 3 000 kr per person beroende på kostnaderna 
för bussen. Anmälningsavgiften bestämdes till 500 kr per 
person. 

Berlinresan 

   
§ 14 Till Stockholmsavdelningens årsmöte åker Gunnar O och 

Göran Lundahl. 
Övriga frågor 

   
§ 15 Nästa styrelsemöte fredag 2010-01-22 kl. 0930. Nästa möte 
   
§ 16 Ordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Håkan Söderberg  Gunnar Ohlsén 
Sekreterare   Ordförande 


