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Hallandsbrigadens 2010-01-22 
Kamratförening 
 
Styrelsemöte 
 
Tid:  2010-01-22 kl. 0930-1145 
 
Plats: Sammanträdesrum i Landalabarracken, Lv 6 
 
Närvarande: Johan Rydén, Peter Höglund, Gunnar Ohlsén, Lennart Rydén, Anders 
Sträng, Bengt Malmsten, Håkan Söderberg, Lennart Eriksson och Christer Eliasson  
Förhinder: Lars Folkesson, 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 tack för uppvaktningen på födelsedagen från 
Axel Ahlfors. 
Inbjudan till samtliga kamratföreningar knutna till Lvreg till 
en sammankomst 8-9 april. Beslutades att representera 
med Anders S och Lars F. 
Inbjudan till deltagande i firandet av 300-årsdagen av 
slaget vid Helsingborg från kamratföreningen Älvsborgs 
regemente. 
Reklam för Bengt Belfrages ljudbok: ”Vansinnet på 
västfronten.” 
Tack för veteranmiddagen och en hälsning från Daniel 
Bildt. 
Årsprogram från Stockholmsavdelningen. 

Inkomna och utgående 
handlingar   

   
§ 6 Kassören gick igenom det preliminära bokslutet för 2009. 

Underskottet beräknas bli ca. 10 000 kr (budgeterat 
20 000 kr). Årsbesked för fonderade medel har ännu ej 
kommit. Fonden bör nu åter ha kommit upp i sitt 
nominella värde, 250 000 kr.  

Kassarapport 

   
§ 7 Totalt medlemmar vid årsskiftet var 1 099 (718 ständiga 

och 381 årsmedlemmar). 
19 medlemmar har ännu ej betalt avgift för 2009 och 
utesluts därför ur föreningen. 

Medlemsläget  
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§ 8 Bilder från jullunchen är utlagda. 

Gunnar O kontaktar Stockholmsavdelningen och  
 
erbjuder en egen flik på hemsidan. 
Diskuterades att lägga ut delar av tidningen på 
hemsidan. Anders S och Peter H undersöker 
möjligheterna. 

Hemsidan 

   
§ 9 Ett år i den nya organisationen har förflutit och har 

fungerat bra. Ekonomiskt går verksamheten ihop. 
Förhållandena på Skedalahed skall regleras med 
kommunen och hemvärnet. Bl.a. planeras en tavla med 
hedens historik. 
Sven Ek har skänkt sjutton akvareller av Strokirch med 
uniformer från Vestgöta-Dahls regemente. 
Invigning av 91:an statyn någon gång i vår. 
Anders S föredrog förslag till överenskommelse om 
91:an samlingens originalteckningar. Förslaget 
fastställdes och skrevs under av ordföranden. Avtalet 
bifogas protokollet.  

Museet 

   
§ 10 Christer E förhandlar med mässen om priset för 

middagen. Inriktning är 300 kr, av vilket medlemmen 
betalar 200 kr. Beslutades om sedvanlig inbjudan till 
Stockholmsavdelningen.  
Museet håller öppet före årsmötet och tillhandahåller fika. 
Beslutades att föreningen betalar museet 500 kr. 

Årsmötet 

   
§ 11 Medlemstidningen är i stort klar. Redaktionen är mycket 

nöjd med innehållet. Packning sker måndag 02-22  
kl. 0830 på Soldathemmet. 

Medlemstidningen 

   
§ 12 Rekresan är nu genomförd. Färja Gedser – Rostock. 

Framme vid hotellet på Friedrichstrasse ca 18 – 19, 
buffémiddag. Guidad tur fredag fm. och resten av dagen 
fri. Lördag fri Gunnar skall försöka lägga in en konsert 
med frivilligt deltagande och undersöka möjligheterna till 
en gemensam middag. 
Kostnaden fastställdes till 2 500 kr för boende i 
dubbelrum och 3 400 kr i enkelrum. 

Berlinresan 

   
§ 13 Inga. Övriga frågor 
   
§ 14 Nästa styrelsemöte fredag 2010-03-19 kl. 0930. Nästa möte 
   
§ 15 Ordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
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Håkan Söderberg  Johan Rydén 
Sekreterare   Ordförande 


