
Hallands regementes  och    PROTOKOLL 
Hallandsbrigadens Kamratförening  
   2002-05-17 
 
Styrelsesammanträde 
 
Tid: 2002-05-17 kl.  1600-1800 
 
Plats: Landala-baracken. 
 
Närvarande: Anders Emanuelson, Jarl Wallefors, Lars Folkesson, Jan Dorf,                                                                 
Lars Niwong, Gunnar Ohlsén, Lars Ahlberg, Lennart Eriksson och                                                     
Anita Brandfors.  
  
Anmält förhinder: Jan-Erik Nordberg, Rolf Brunander och Per Ljungnér. 
 
§ 1 Ordf hälsade de närvarande kamraterna välkomna och förklarade Öppnande 

styrelsemötet öppnat. Ordf framförde styrelsens gemensamma                                                                   
gratulationer till Jarl Wallefors med anledning av hans högtidsdag.   

 
§ 2 Kallelse hade utsänts i laga ordning och beslutsmässighet förelåg. Kallelse 
 
§ 3    Utdelad föredragningslista för mötet fastställdes.  Föredragningslista
  
§ 4    Protokoll från styrelsesammanträde 02-04-12 lades med godkännande Mötesprot. 
 till handlingarna. 
 
§ 5    I kassaförvaltarens frånvaro meddelade sekr. att betalning till de båda       Kassarapport  
     hotellen under Tysklandsresan har genomförts. Överföring av medel  
 från postgirokonto till bankgirokonto enligt styrelsesammanträde den  
 12 april har ej medhunnits.  
  
§ 6   Inkomna handlingar föredrogs. Dessa  omfattade tackbrev för  Handlingar 

kamratföreningens uppvaktning från Christina Malmström Barke                                                          
och Torsten Nord på deras respektive födelsedagar, tackbrev från Paul                             
och Mary Skarp för trevlig samvaro och den goda måltiden under                                        
årsmötet 2002, skrivelse från J Olssons Begravningsbyrå AB,                                       
Helsingborg, skrivelse från Leif Holmberg angående idé om framtida                                       
kontakt med 7 Dragoon Battalion i Klaipeda samt protokoll från     
Stockholmsavdelningens styrelsesammanträde 2002-03-12. 

     
§ 7   Föredragning lägesrapport kommittéer enligt nedan:  Kommittéer 

- Tidningskommittén: Hade inget att anmäla. 
- Aktivitetskommittén: Redovisade att deltagandet i                                             

Pubkvällen den 26 april tyvärr var mycket lågt. Beslöts att frågan om  Beslut                                                         
hur öka intresset och deltagandet i aktiviteter av motsvarande slag                                             
skall behandlas på kommande arbetsmöte.  

- Ekonomikommittén: Redovisade att Hallandsgruppen har budgeterat                                 
100.000 kronor för traditionsbevarande åtgärder under 2003. 

- Medlemskommittén: Redovisade att medlemsregistret är uppdaterat.  
 

 



§ 8 Gunnar Ohlsén föredrog aktuellt planeringsläge av resan 2002.        Resan 2002                            
Förberedelserna går enligt plan. Gunnar Ohlsén redovisade utkast på                                     
vilka, som skall erhålla gåvor i samband med resan. Beslöts att  Beslut                                           
Gunnar Ohlsén och Jarl Wallefors färdigställer denna gåvoplan samt                                     
tillgodoser att resan förevigas av någon på foto och om möjligt film.                    
Genomförandet av ceremonin i Gadebusch diskuterades. Gunnar Ohlsén                               
kommer att orientera deltagarna om att parkering av privat fordon under                                 
resan är tillåten inom kasernområdet samt om klädsel under deltagande i                        
ceremonin i Gadebusch. För närvarande har 45 medlemmar anmält                                            
sig till resan  
  

§ 9  Inplanering av styrelsens arbetsmöte diskuterades. Den tidigare  Arbetsmöte  
 inplanerade arbetsmötet söndagen den 16 juni flyttades till onsdagen den                                            

14 augusti kl 1300-2200. Beslöts att arbetsmötet handläggs av     Beslut                                                     
Lars Folkesson och att Gunnar Ohlsén och Jarl Wallefors är ansvariga för                                 
kvällen. 

  
§ 10 Sekr. orienterade om sina samtal med Peter Toft och Bo Westman,                                     

Projekt regementets historia, angående de två kommande delarna av                             
Regementets historia. Om tilldelad budget medger, föreslår                                 
kamratföreningen att upplagan utökas till 700 exemplar.                                    
Kamratföreningen föreslår att böckerna erhålls utan kostnad av                                                                     
den personal som var berättigad till regementets eller brigadens                                
minnesmedalj, samt av före detta aktiva som är medlemmar i                                 
kamratföreningen, detta med hänsyn till aktuella adressuppgifter.                                                    
Resterande exemplar kan försäljas genom kamratföreningens försorg, till                             
självkostnadspris för att täcka kamratförenings omkostnader. Distribution                                        
kommer att ske direkt från tryckeriet till de som inte kan nås av                                                  
Garnisonens internpost. Beslöts att sekr. tar kontakt med projektgruppen  Beslut                                   
och meddelar kamratföreningen ställningstagande, samt att Lars Ahlberg                                            
efterhör intresset hos Halmstad bibliotek och Garnisonens bibliotek. 

 
§ 11 Övrigt      Övrigt 

- Beslöts att Per Ljungnér är ansvarig för årets infanterifest och att Beslut                                           
denna genomförs i kamratföreningens regi.   

- Orienterade Ordf om Leif Holmberg skrivelse och idén att                                                     
knyta kontakt 7 Dragoon Battalion i Klaipeda, det förband som                                             
erhållit mtrl från tidigare IB 16. Beslöts att sekr. tar kontakt med                                         
Leif Holmberg och anmäler att kamratföreningen är intresserade                                            
av en kommande kontakt och att kvarvarande svensk personal                                            
efterhör 7 Dragoon Battalion i Klaipeda intresse av en sådan kontakt. 

- Beslöts att Jarl Wallefors handlägger skrivelse från J Olssons Beslut                                     
Begravningsbyrå AB, Helsingborg.  

 
§ 12 Nästa möte 2002-08-14 kl. 13.00 Plats: Landala-baracken.  Nästa möte              

Efter sedvanligt styrelsemöte genomförs styrelsens arbetsmöte.                                                        
Ett särskilt utvärderingsmöte av resan 2002 genomförs under                                                                
återresan till Sverige. 

  
§ 13 Ordf. förklarade mötet för avslutat.   Avslutande 
 
 



 
 
Vid protokollet                    Justeras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Dorf  Anders Emanuelson  
Mötessekreterare                Ordf     
    


