
Hallands regementes  och    PROTOKOLL 
Hallandsbrigadens Kamratförening  
   2002-03-01 
 
Styrelsesammanträde 
 
 
Tid: 2002-03-01 kl.  1600-1800 
 
Plats: Landala-baracken. 
 
Närvarande: Anders Emanuelson (t o m § 11), Jarl Wallefors, Jan Dorf,                                  
Jan-Erik Nordberg, Lars Niwong, Gunnar Ohlsén, Lars Ahlberg,                                                       
Rolf Brunander, Lennart Eriksson, Anita Brandfors och Per Ljungnér .  
  
Anmält förhinder: Lars Folkesson. 
 
§ 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 02-01-25 lades med godkännande Mötesprot. 
 till handlingarna. 
 
§ 5    Inga stora utbetalningar har skett sedan föregående styrelsemöte. Kassarapport 
 Likvida medel på postgirot 2002-02-28 uppgick till 43.183,88 kr. 
  
§ 6   Inkomna handlingar föredrogs. Dessa  omfattade protokoll från Handlingar 
 Stockholmsavd. styrelsesammanträden 2001-11-09, 2001-11-12 och                                                            
  2002-01-18 samt årsmötet 2001-11-12, orientering av Södra                                                
 miltärdistriktet angående uppvisningshelgen den 17 till 19 maj, inbjudan  
 från Sveriges Militära kamratföreningars Riksförbunds  
 representantskapsmöte den 15 april till den 17 april samt skrivelse  
 från Carl-Gustaf Bergenstråhle.  
     
§ 7   Föredragning lägesrapport kommittéer enligt nedan:  Kommittéer 

- Tidningskommittén: Redovisade sitt arbete med årets medlemsblad,                                             
som trycktes i 3.600 exemplar. Tidningen sändes ut 2002-02-18 och                                             
2002-02-26 erhöll Hemvärnets personal sina exemplar. Jarl Wallefors                               
redovisade ekonomin för årets upplaga och kunde konstatera att                                           
budgeten har gått ihop på ett bra sätt. Vidare informerades om att                                              
arbetsläget vad avser nytryck av kuvert och brevpapper. Beslöts att Beslut                 
en särskild arbetsgrupp bestående av Jarl Wallefors, Gunnar Ohlsén                                     
och Anita Brandfors skall tillsättas, för arbete med slutlig utformning                                          
av kuvert och brevpapper. 

- Aktivitetskommittén: Hade inget att anmäla utöver nedanstående                           
paragrafer. 

 
 



- Ekonomikommittén: Redovisade sitt förslag till inkomst- och                                      
utgiftsstat för år 2002 samt äskanden av kommittéer för 2002. Beslöts   Beslut                               
att godkänna redovisat förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 2002,                                  
för beslut under årsmötet. Aktivitetskommittén äskande skall överses,                               
medan övriga kommittéers kan läggas till grund för fortsatt arbete.                                                                     
Beslöts att en särskild arbetskväll skall inplaneras för styrelsen, Beslut                                                  
preliminärt 2002-05-14. Under detta möte skall bland annat                                 
föreningens framtida ekonomi samt medlemsrekrytering avhandlas. 

- Medlemskommittén: Hade inget att anmäla utöver ovanstående. 
 
§ 8  Arbetet med iordningställandet av expeditionen har påbörjats.  Expedition  
 Bland annat har dörrar och lister vitmålats. Under det fortsatt arbete                                         

kommer hjälp att behövas från övriga styrelsemedlemmar,                                                          
bl. a vad avser IT.       

  
§ 9 Gunnar Ohlsén föredrog aktuellt planeringsläget av resan 2002.        Resan 2002                            

Grundkonceptet ligger fast. Vecka 210 genomför Gunnar Ohlsén,                                                        
Jarl Wallefors och Lennart Eriksson en rekresa under onsdag till torsdag.                                    
Beslöts att ordf. skall kontakta C Hallandsgruppen och anhålla att få         Beslut                            
disponera del av avsatta medel för kamratföreningen, för att täcka del av                           
hyran av bussen, därefter skall sekr. upprätta och tillsända                                                            
C Hallandsgruppen officiell skrivelse. Styrelsens målbild är att kostnaden                                       
för resan slutligen skall sättas till 1.500 kronor.   
  

§ 10  Sekr orienterade om att Lars Folkesson kommer att besöka Polen under      Resan 2004                                     
sin semester i sommar. Lars är villig att genomföra viss rekognosering                                        
under sin semester, som förberedelse inför föreningens resa 2004.                                            
Beslöts att aktivitetskommittén samordnar denna möjlighet samt ett                                         
eventuellt deltagande i Stockholmsavd resa w 238.  

   
§ 11 Sekr. orienterade om planeringsläget vad avser årsmöte 2002.  Årsmötet 2002 

Vissa justeringar av utdelat underlag genomfördes. Beslöts att samtliga     Beslut                        
styrelsemedlemmar senast fredag den 8 mars insänder kompletterande                            
rättningar och synpunkter till sekr.  Rolf Brunander orienterade om läget                                       
vad avser serveringspersonal. Beslöts att sekr skall inbjuda      Beslut                                 
Hallandsposten och Hallands Nyheter till årsmötet. 

 
§ 12 Övrigt      Övrigt 

- Beslöts att Lars Ahlberg och Jan-Erik Nordberg skall representera   Beslut                                       
kamratföreningen på Kamratföreningen F 14 – FM HS – MHS H                                     
årsmöte torsdagen den 14 mars 2002 kl 1730.                                                                                                

- Beslöts att föreningen inte skall deltaga i Sveriges Militära  Beslut                                
kamratföreningars Riksförbunds representantskapsmöte den                                                           
15 april till den 17 april. 

- Beslöts att Jarl Wallefors skall handlägga skrivelsen från      Beslut                                                
Carl-Gustaf Bergenstråhle.  

  
§ 13 Nästa möte 12 april 2002 kl. 16.00 Plats: Landala-baracken.  Nästa möte 
  
§ 14 1. Vordf. förklarade mötet för avslutat.   Avslutande 
 
 



 
Vid protokollet                    Justeras 
 
 
 
 
 
Jan Dorf  Anders Emanuelson Jarl Wallefors 
Mötessekreterare                Ordf  1. Vordf   
    


