
Hallands regementes  och    PROTOKOLL 
Hallandsbrigadens Kamratförening  
   2002-04-12 
 
Styrelsesammanträde 
 
 
Tid: 2002-04-12 kl.  1600-1800 
 
Plats: Landala-baracken. 
 
Närvarande: Anders Emanuelson, Jarl Wallefors, Jan Dorf,  
Jan-Erik Nordberg, Gunnar Ohlsén, Rolf Brunander, Anita Brandfors och  
Per Ljungnér (fr o m § 13).  
  
Anmält förhinder: Lars Ahlberg, Lars Folkesson, Lennart Eriksson 
och Lars Niwong. 
 
§ 1 Ordf hälsade de närvarande kamraterna välkomna och tackade Öppnande 
 för den trevliga artikeln från årsmötet i Hallandsposten  
 samt förklarade styrelsemötet öppnat.  
 
§ 2 Kallelse hade utsänts i laga ordning och beslutsmässighet förelåg. Kallelse 
 
§ 3    Utdelad föredragningslista för mötet fastställdes.   Föredragningslista 
 
§ 4  Konstituerande sig styrelsen enligt följande:   Konstituerande 
 
Anders Emanuelson Ordf         
Jarl Wallefors 1.vordf    
Lars Folkesson 2.vordf    
Jan Dorf  Sekr    
Jan-Erik Nordberg Kassaförvaltare   
Rolf Brunander Klubbmästare   
Lars Niwong  Ledamot  
Lars Ahlberg  Ledamot  

Gunnar Ohlsén Ledamot   

Lennart Eriksson Ersättare  
Anita Brandfors Ersättare  
Per Ljungnér  Ersättare  
 
Beslöts att arbetet skall bedrivas i nedanstående kommittéer.  Beslut 
Tidningskommittén:  Jarl Wallefors, Bo Westman, Lars Ahlberg,  
  Ann-Cristie Brorsson, Lars-Arne Karlsson, 
  Håkan Johansson 
 
Aktivitetskommittén:  Rolf Brunander, Gunnar Ohlsén, Anita Brandfors,  
  Lennart Eriksson 
 
Medlemskommittén:  Lars Folkesson, Jan-Erik Nordberg, Lars Niwong  
 
Ekonomikommittén: Lars Ahlberg, Jan-Erik Nordberg 



  
§ 5    Protokoll från styrelsesammanträde 02-03-01 lades med godkännande Mötesprot. 
 till handlingarna. 
 
§ 6    Kassarapport per 2002-04-12 enligt bilaga 1 avhandlades och lades med  Kassarapport 
 godkännande till handlingarna. Beslöts att 20.000 kronor skall överföras  Beslut 

från postgirokonto till bankkonto och att kommande betalningar skall  
 medges att ske med e-post. 
  
§ 7   Inkomna handlingar föredrogs. Dessa omfattade tackbrev för  Handlingar 
  kamratföreningens uppvaktning från Holger Dorf på hans 85-årsdag, 
 Kjell Wiberg på hans 80-årsdag och Per Källström på hans 60-årsdag,  
 samt protokoll från Stockholmsavdelningens styrelsesammanträde 

2002-02-15. 
          
§ 8    Protokoll från årsmötet lades med godkännande till handlingarna. Årsmötesprot. 
 
§ 9 En kortfattad utvärdering av årsmötet 2002 genomfördes.  Årsmötet 
 Beslöts att frågan skall tas upp under styrelsens arbetsdag 2002-06-16. Beslut 
 
§ 10 Rune Morells fråga under årsmötet 2002 diskuterades. 
 Beslöts att arbetsgruppen som tar fram nya anvisningar och regler för  Beslut 

kamratföreningens representation, uppvaktningar och genomför en  
översyn av riktlinjer för utdelande av bordsfana m m även infattas av  
Rune Morells fråga. Detta arbete skall genomföras under september –  
oktober och vara klart 4.kvartalet 2002.  
  

§ 11   Föredragning lägesrapport kommittéer enligt nedan:  Kommittéer 
- Tidningskommittén: Visst arbete återstår med förnyat utskick av                                                   

återsända medlemsblad på grund av okända adresser. Återsändningen                                              
kan hänföras till uppdateringsarbetet av medlemsregistret. 

- Aktivitetskommittén: Orienterade om Pub-kvällen den 26 april .med                                                     
samling från kl 1530 och information av Thomas Wigström kl 1700                                                   
under temat ”Dagsläget i Kosovo”. Beslöts att aktivitetskommittén    Beslut                                              
tar fram anslag om Pub-kvällen och att dessa sätts upp på                                           
regementsområdet av Jan-Erik Nordberg och på flottiljområdet                                                           
genom sekr. försorg. Vidare orienterades om att förberedelser                                                        
inletts vad avser höstsammankomsten på Vapnö slott.  

- Ekonomikommittén: Redovisade en utvecklad databas. Varje                                                 
kommitté erhåller en egen aktivitetsserie. Dessa skall namnges av                                           
respektive kommitté och lämnas till kassaförvaltaren för indatering i                                       
databasen. Ordf. framförde sitt tack för gediget arbete med databasen. 

- Medlemskommittén: Orienterade om att uppdatering har genomförts                                                  
av hemsidan. Jan-Erik vill ha in underlag från kommittéerna att                                                       
lägga ut på hemsidan. Beslöts att medlemskommittén tillsätter en  Beslut                         
särskild arbetsgrupp för arbetet med uppdatering av medlemsregistret.                                                
Att till denna arbetsgrupp, utöver medlemskommittén, knyts                                                                      
Ann-Cristie Brorsson och Ingvar Karlsson. Uppdaterat                                                                
medlemsregister skall föreligga före sommaren 2002. 

 
§ 12  Arbetet med iordningställandet av expeditionen är i princip slutfört. Expedition 

Kamratföreningens tidigare expedition är avvecklad. Under hösten                                                 



kommer arbete att ske av pärmverket och datautrustning.                                                                  
Beslöts att Lars Ahlberg säkerställer att Hallandgruppen budgeterar Beslut                              
medel för kommande år för stöd åt kamratföreningen. 

    
§ 13 Gunnar Ohlsén föredrog att planeringen av resan 2002 går enligt plan.        Resan 2002                      

44 medlemmar är för närvarande anmälda till resan.                                                                     
Officiell inbjudan har inkommit om deltagandet lördagen den 8 juni.                                           
Gunnar Ohlsén upprättar och sänder officiellt svar på inbjudan.  
  

§ 14  Genomförandet av föreningens arbetskväll diskuterades.  Arbetskväll                   
Beslöts att den tidigare arbetskvällen tisdagen den 14 maj skall  Beslut                                                        
flyttas till söndagen den 16 juni med början kl 1500 och att 2.vordf                                                  
förbereder arbetsmötet i stort. 1. vordf utsågs att förbereda arbetet                                                    
med nya anvisningar och regler för kamratföreningens represenation,                                       
uppvaktningar och riktlinjer för utdelande av bordsfana m.m.                                            
Arbetsmötet skall avslutas med middag på staden och till denna skall                                                 
inbjudas de som skall erhålla bordfana. 

 
§ 15 Övrigt      Övrigt 

- Gunnar Ohlsén orienterade om att Lennart Eriksson fyllt 60 år och att                                         
Tomas Andersson fyllt 50 år. Beslöts att någon lämplig gåva inköps   Beslut                                             
till dessa i samband med resan till Tyskland.                                                                                                 

- Beslöts att sekr. skall undersöka möjligheterna bland de ej närvarande                                               
på styrelsemötet att representera moderföreningen på Göteborgs-                                               
avdelningens årsmöte torsdagen den 2 maj.  

  
§ 16 Nästa möte 17 maj 2002 kl. 16.00 Plats: Landala-baracken.  Nästa möte 
  
§ 17 1. Vordf. förklarade mötet för avslutat.   Avslutande 
 
 
 
Vid protokollet                    Justeras 
 
 
 
 
 
Jan Dorf  Anders Emanuelson  
Mötessekreterare                Ordf     
   


