
Hallands regementes  och    PROTOKOLL 
Hallandsbrigadens Kamratförening  
   2002-10-11 
 
Styrelsesammanträde 
 
Tid: 2002-10-11 kl. 1600-1800 
 
Plats: Landala-baracken. 
 
Närvarande: Anders Emanuelson, Jarl Wallefors, Lars Folkesson, Jan Dorf,                                 
Lennart Eriksson, Gunnar Ohlsén, Anita Brandfors och Lars Niwong.  
  
Anmält förhinder: Jan-Erik Nordberg, Lars Ahlberg, Rolf Brunander 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 02-08-14 lades med godkännande Mötesprot. 
 till handlingarna. 
 
§ 5    Någon sammanställd kassarapport redovisades ej, med anledning av        Kassarapport                                    

kassaförvaltarens förhinder. Jan Dorf redovisade att per den 3 september                                                            
fanns det 60 094:84 på postgirokontot. Enligt tidigare styrelsebeslut                                                       
kommer 20 000:- att överföras från postgirokontot till bankkonto.  

  
§ 6   Inkomna handlingar föredrogs. Dessa  omfattade erbjudande från  Handlingar 

Gotlands regementets kamratförening om köp av boken Vanvett på                                  
västfronten samt protokoll från Stockholmsavdelningens                                
styrelsesammanträde 2002-05-31. 

 Beslöts att boken inte skall inköpas.        Beslut  
  
§ 7   Föredragning lägesrapport kommittéer enligt nedan:  Kommittéer 

- Tidningskommittén: Jarl Wallefors redogjorde att uppstartsmöte                                                 
har genomförts 2002-10-11. Månadsvisa möten kommer att                                    
genomföras framtill nyår, därefter veckovisa möten framtill                                             
utgivningen måndagen i vecka 308. Omfattningen av medlemsbladet                                       
2003 kommer att var densamma som medlemsbladet 2002.  

- Aktivitetskommittén: Gunnar Ohlsén föredrog utkast till                                                 
ekonomisk redovisning av resan 2002. Resan kommer att innebära                                                  
ett ekonomiskt  överskott på cirka 10 000:-. Slutlig redovisning                                              
kommer att ske på nästa styrelsemöte.  

- Ekonomikommittén: Jan D redovisade i Jan-Erik N och Lars A                                           
frånvaro att arbete med ”förenklad redovisning” kommer att                                               
genomföras av dessa under november.  

- Medlemskommittén: Hade inget att anmäla. 



 
§ 8 Jarl Wallefors orienterade om den genomförda kamratträffen på Kamratträff                                         

Tylebäck 2002-09-19, vilken samlade 13 deltagare. Träffen omfattade                                     
ett föredrag om Tylebäcks kursgård av Curt Hansson samt efterföljande                          
ärtmiddag. Arrangemanget uppskattades mycket av de församlade                                     
deltagarna. Med hänsyn till det relativt låga deltagarantalet beslöt                                       
Jarl Wallefors och Rolf Brunander att kamratföreningen skulle                                             
bekosta måltiden, men att möjlighet erbjöds att lämna ett frivilligt bidrag.                            
Detta frivilliga bidrag inbringade mer än utgiften för måltiden. Bidraget                                 
har tillfallit tidningsfonden.  

 Beslöts att kamratträffen i november på Wapnö slott inställes.   Beslut                                   
  
§ 9  Lars Folkesson redovisade utkast till medlemsenkät, varvid vissa  Arbetsmötet 

kompletteringar tillfördes.                                                                                                            
Beslöts att justering av enkäten genomförs av Lars Folkesson, så att  Beslut                                                  
den uppdaterade enkäten kan sändas ut till sammans med medlemsbladet                                    
2003.  

 
§ 10 Beslöts att Jan Dorf kontaktar Wilhelm Agrell som föredragshållare   Årsmötet 2003                                             

under årsmötet 2003.  
 
§ 11  -     Gunnar Ohlsén orienterade om att Frank Rohmans besöker honom  Övrigt                            
                under vecka 242. Beslöts att kamratföreningen bjuder honom på en   Beslut                     
                middag, som tack för hans hjälp i samband med resan 2002. 

- Jarl Wallefors betonade vikten av att nycklar införskaffas till                                          
Landalabaracken. Enligt tidigare styrelsebeslut har Lars Ahlberg                                          
åtagits sig att lösa detta. 

- Jarl Wallefors orienterade om att han och Gunnar Ohlsén är villiga                                                          
att deltaga i Stockholmsavd årsmöte den 18 november. Beslöts att          Beslut                  
Jarl W, Gunnar O och Lars F representerar moderföreningen och                                              
att Hallandsgruppen efter förfrågan bekostar kostnaden för bilen.  

- Beslöts att medlemskommittén under Lars F ledning uppdatera Beslut                              
medlemsregistret. 

 
§ 10 Nästa möte 2002-11-29 kl. 16.00 Plats: Landala-baracken.  Nästa möte       

Mötet i december genomförs preliminärt 2002-12-15                                                                     
Plats: Hemma hos Ordf. Huvudsyftet för mötet 2002-11-29 är ekonomi                                              
och medlemsregistret och under mötet i december läggs fokus på vad                                                 
vill styrelsen på sikt.              

  
§ 11 Ordf. förklarade mötet för avslutat.   Avslutande 
 
 
 
 
Vid protokollet                    Justeras 
 
 
 
Jan Dorf  Anders Emanuelson  
Mötessekreterare                Ordf     
    


