
Hallands regementes  och    PROTOKOLL 
Hallandsbrigadens Kamratförening  
   2002-08-14 
 
Styrelsesammanträde 
 
Tid: 2002-08-14 kl. 1300-1400 
 
Plats: Landala-baracken. 
 
Närvarande: Anders Emanuelson, Jarl Wallefors, Lars Folkesson, Jan Dorf,                                    
Jan-Erik Nordberg, Lars Ahlberg, Lennart Eriksson, Anita Brandfors,                                                   
Rolf Brunander och Per Ljungnér.  
  
Anmält förhinder: Lars Niwong och Gunnar Ohlsén. 
 
§ 1 Ordf hälsade de närvarande kamraterna välkomna och förklarade Öppnande 

styrelsemötet öppnat. Ordf framförde sitt tack till styrelsen                                                                   
för den mycket väl genomförda resan till Tyskland.   

 
§ 2 Kallelse hade utsänts i laga ordning och beslutsmässighet förelåg. Kallelse 
 
§ 3    Utdelad föredragningslista för mötet fastställdes.  Föredragningslista
  
§ 4    Protokoll från styrelsesammanträde 02-05-17 lades med godkännande Mötesprot. 
 till handlingarna. 
 
§ 5    Någon sammanställd kassarapport redovisades ej, med anledning av        Kassarapport                                    

kassaförvaltarens ordinarie arbetsuppgifter under sommaren.  
  
§ 6   Inkomna handlingar föredrogs. Dessa  omfattade tackbrev för  Handlingar 

kamratföreningens uppvaktningar från Karl Erik Rosén och                                                 
Tomas Andersson på deras födelsedagar, svarsbrev från                                                               
CO Western Region, övlt Ceslovas Slegaitis, medlemsblad nr 2/2002                                        
från Kungliga Älvsborgs Regementes kamratförening samt protokoll från 
Stockholmsavdelningens styrelsesammanträde 2002-04-26. 

     
§ 7   Föredragning lägesrapport kommittéer enligt nedan:  Kommittéer 

- Tidningskommittén: Jarl Wallefors redogjorde att omfattningen                                      
av medlemsbladet 2003 kommer att var densamma som                                                 
medlemsbladet 2002. Jarl har varit i kontakt med Lage Wernstedt                                 
samt översänt det nya kurirpostkuvertet och kurirpostbladet till                                          
honom. I samband med detta framförde Lage Wernstedt sina                                          
hälsningar till kamratföreningen. Vidare så har Jarl Wallefors och                                         
Göran Nordblom representerat kamratföreningen i samband med                                             
John Erlandssons begravning. Avslutningsvis orienterade Jarl att                                              
han varit Stockholmsavdelningen behjälplig i samband med deras                                          
utskick inför avdelningens årsmöte och aktivitetsplan.  

- Aktivitetskommittén: Hade inget att anmäla. 
- Ekonomikommittén: Hade inget att anmäla. 
- Medlemskommittén: Hade inget att anmäla. 

 



§ 8 I Gunnar Ohlséns frånvaro föredrog Jarl Wallefors aktuellt ekonomiskt Resan 2002                                                             
utfall efter genomförd resa. Slutlig ekonomisk redovisning kommer att                                      
ske i samband med nästa styrelsemöte. Styrelsen har uppfattat att                              
deltagarna var mycket nöjda med, på vilket sätt resan genomfördes.                             
Programmet under resan var mycket bra med inte alltför stor tidspress                                
och med lagom anpassade transportsträckor. Gunnar Ohlsén insatser som                                 
reseledare under resan var mycket beundransvärda. Vidare konstaterade                            
styrelsen att den genomförda rekognoseringsresan var till stor nytta.                                       
Beslöts att kamratföreningen bekostar resan för Gunnar Ohlsén i     Beslut                                  
egenskap av reseledare och för Martin Ekman i egenskap av chaufför. 

  
§ 9  Övrigt      Övrigt 

- Jarl Wallefors orienterade om erhållit mail från SC Lv 6 angående av                                
Armémuseum genomförd besiktning av fanor på Regementsområdet                                      
och  att Wästgöta Dahls regementes fana på mässen skall tas ner                                             
för konservering samt att den gamla fanan skall ersättas av en ny fana.                               
Beslöts att Gunnar Ohlsén tar kontakt med berörda parter i frågan. Beslut   

- Lennart Eriksson orienterade om att Hemvärnet i Halland bestrider                                         
Högvakt den 31 augusti, varvid regementets fan medförs samt att                                        
inbjudan har tillsänts Stockholmsavdelningen.  

- Beslöts att sekr. tar kontakt med SMKR för att erhålla en uppdaterad  Beslut                       
adresslista på föreningar anslutna till SMKR samt efterhör om vilka                                          
av Högkvarteret utgiven grundsyn som är gällande. 

- Ordf framförde sina och styrelsens gratulationer samt överlämnade                                   
en gåva till Jan-Erik Nordberg med anledning av hans 50-årsdag. 

- Jarl Wallefors meddelade att inplanerad utdelning av bordsfanor                                                
2002-08-14 får genomföras vid ett senare tillfälle, då berörda                                        
medlemmar är ej gripbara. Beslöts att styrelsen inköper  Beslut                        
6 bordsstänger för kommande uppvaktningar. 

- Beslöts att Anki Brorsson och Lars-Arne Karlsson skall uppvaktas Beslut                          
med en blombukett på deras kommande högtidsdagar, då dessa                                            
tidigare har erhållit kamratföreningens bordsfana.  

- Per Ljugnér orienterade om läget vad avser Infanterifesten den                                                
24 augusti. 135 inbjudningar har sänts ut via e-post och av dessa har                                              
i dagsläget 35 anmält sig. Beslöts att kamratförening skall sponsra    Beslut 
Infanterifesten i likhet med 2001. 

- Jarl Wallefors redovisade förslag till ett förenklat bokföringssystem                                                                            
samt föreslog att kamratfonden bryts ut. Vidare redovisade                                                         
Jarl Wallefors aktuellt läge vad avser  nollkupong och Optima fonden.                                                          
Se bilaga 1. Beslöts att ekonomikommittén handlägger förslaget och   Beslut                               
återkommer på styrelsemöte i november eller december.  

- Lars Folkesson redovisade ett utkast på resan till Polen. 
- Beslöts att Lars Ahlberg handlägger frågan angående nycklar till  Beslut                            

kamratföreningens expedition i Landalabaracken. 
- Beslöts att medlemsbladet 2003 skall innehålla en      Beslut                                        

medlemsförteckning.  
- Orienterade Jarl Wallefors svaret på skrivelsen från J Olssons Beslut                                     

Begravningsbyrå AB, Helsingborg, där Kamratförening avstår från                                             
sin rätt till arv. Vidare föredrog Jarl att kamratföreningen tidigare                                
erhållit 10.000 kronor enligt styrelsesammanträdes protokoll från                                          
1994-11-08. Av dessa gick 5.000 kronor till kamratföreningen och                                      
vardera 2.500 kronor till tidningsfonden respektive regementsmuseet.  



§ 10 Nästa möte 2002-10-11 kl. 16.00 Plats: Landala-baracken.  Nästa möte               
  
§ 11 Ordf. förklarade mötet för avslutat.   Avslutande 
 
 
 
 
Vid protokollet                    Justeras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Dorf  Anders Emanuelson  
Mötessekreterare                Ordf     
    


