
Hallands regementes  och    PROTOKOLL 
Hallandsbrigadens Kamratförening  
   2002-01-25 
 
Styrelsesammanträde 
 
 
Tid: 2002-01-25 kl.  1600-1730 
 
Plats: Landala-baracken. 
 
Närvarande: Anders Emanuelson, Jarl Wallefors, Jan Dorf, Jan-Erik Nordberg, 
Lars Niwong, Gunnar Ohlsén, Lars Ahlberg, Rolf Brunander, Lennart Eriksson                                
och Anita Brandfors.  
  
Anmält förhinder: Lars Folkesson och Per Ljungnér. 
 
§ 1 Ordf hälsade de närvarande kamraterna välkomna och förklarade Öppnande 
 styrelsemötet öppnat.  
 
§ 2 Kallelse hade utsänts i laga ordning och beslutsmässighet förelåg. Kallelse 
 
§ 3    Utdelad föredragningslista för mötet fastställdes.  Föredragningslista
  
§ 4    Protokoll från styrelsesammanträde 01-12-14 lades med godkännande Mötesprot. 
 till handlingarna. 
 
§ 5    Inga stora utbetalningar har skett sedan föregående styrelsemöte. Kassarapport 
 Cirka 21.000 kr har inbetalts som bidrag till tidningsfonden. 
 
§ 6   Inkomna handlingar föredrogs. Dessa  omfattade tackbrev från   
 Lage Wernstedt för kamratföreningens uppvaktning på hans  
 85-årsdag. 
     
§ 7   Föredragning lägesrapport kommittéer enligt nedan:  Kommittéer 

- Tidningskommittén: Redovisade sitt arbetsmöte 2002-01-25.                                                      
Årets medlemsblad kommer att ha en ny uppdaterad layout på                                         
baksidan. Kommittén behöver underlag vad avser årsmötet senast                                            
2002-02-14. Reportageserien om Hemvärnet kommer under 2003                                                  
att fortsätta med Laholms Hvbat och med utgivningen av                                              
medlemsbladet 2003 är reportageserien om Hemvärnet avslutad,                                            
vilket innebär att 2004 års upplaga kommer att vara mindre.                         

- Aktivitetskommittén: Förteckning över fastställda aktiviteter under                                          
2002 och preliminära under 2003 kommer att införas i medlemsbladet                                     
2002. I september 2002 kommer en sammankomst att genomföras                                          
på Tylebäck och i slutet på november 2002 kommer en träff arrangeras                               
på Vapnö Gods. 

- Ekonomikommittén: Möte kommer att genomföras med syfte att ta                                      
fram kassarapport och budgetförslag. Detta underlag kommer att                                        
föredras för styrelsen på nästa möte för beslut.  

- Medlemskommittén: Med anledning av arbetet med medlemsregistret                                    
har inte hemsidan hunnits uppdateras. 



 
§ 8  Chefen Hallandgruppen har tillstyrk att kamratföreningen kan  Expedition  
 disponera det lilla rummet i Landalbaracken som expedition. 
 Beslöts att inflyttning i expeditionsrummet skall vara klart före    Beslut                                            

2002-03-15.       
  
§ 9 Gunnar Ohlsén föredrog planeringsläget av resan 2002. Avresa kommer Resan 2002  

att ske preliminärt fredagen den 7 juni kl 0700 och med hemkomst sent                            
söndagen den 9 juni. Studie- och rekresa kommer att genomföras under                                    
våren 2002. 
    

§ 10  Sekr föredrog planeringsläget årsmötet 2002 efter utsedd arbetsgrupps     Årsmötet 2002                                  
möte 2002-01-24. Underlag i form av minneslista med fördelning av                             
arbetsuppgifter m m vid årsmöte, PM inför Kamratföreningens årsmöte,                                      
utkast till styrelsens arbetsplan för 2002 och utkast till                                              
verksamhetsberättelse för 2001 utdelades och föredrogs i stort.                                             
Synpunkter lämnas på dessa till nästa möte av styrelsemedlemmar.   

 Beslöts att i likhet med tidigare år skall två representanter inbjudas från  Beslut 
Lv 6 kamratförening, F 14 – FM HS – MHS H kamratförening och  
Flottans Män i Halmstad  samt en representant från Lokalavdelningen i                                        
Stockholm respektive i Göteborg. Vidare beslöts att                                                
Kommunchef Göran Hegen med fru och Länsråd Erik Österberg med fru                               
skall inbjudas till årsmötet. 
Beslöts att Göran Lundahl skall tilldelas SMKR förtjänstplakett i brons. Beslut 

   
§ 11 Jan-Erik Nordberg orienterade om arbetet med medlemsregistret. Det nya Medlemsregister 

dataprogrammet medger stora möjligheter vad avser indatering av                                           
uppgifter såsom styrelseuppdrag, utmärkelser m m. Beslöts att ett Beslut                                           
fullständigt medlemsregister skall föreligga före 2002-12-31.     

                  
§ 12 Övrigt      Övrigt 
 - Mötet beslöt att Stockholmsavdelningen skall tilldelas kamratföreningens Minnesfonden  
         stipendium 2003 för deras arbete med ett gedigna studieresor.  Beslut 
 - Sekr. orienterade om att han kommer ta fram sedvanligt underlag inför Årsmötet 2003                                

årsmötet 2003 och att detta underlag sänds ut till styrelsen för                                            
komplettering.  

  
§ 13 Nästa möte 31 januari 2003 kl. 16.00 Plats: Landala-baracken.                     

Nästkommande möte fredagen den 28 februari kl. 16.00                                                             
Plats: Landala-baracken.    

 
§ 14 Ordf. förklarade mötet för avslutat och önskade styrelsemedlemmarna  Avslutande                                                   
 God Jul och Gott nytt år och framförde sitt tack för gediget arbete under                                         
   året.       
 
 
Vid protokollet                    Justeras 
 
 
Jan Dorf  Anders Emanuelson 
Mötessekreterare                Ordf     
  


