
Hallands regementes  och    PROTOKOLL 
Hallandsbrigadens Kamratförening  
   2002-11-29 
 
Styrelsesammanträde 
 
Tid: 2002-11-29 kl. 1600-1800 
 
Plats: Landala-baracken. 
 
Närvarande: Anders Emanuelson, Jarl Wallefors, Lars Folkesson, Jan Dorf,                                  
Gunnar Ohlsén, Lars Ahlberg, Per Ljungnér och Lars Niwong.  
  
Anmält förhinder: Jan-Erik Nordberg, Anita Brandfors, Rolf Brunander och  
Lennart Eriksson.  
 
 
§ 1 Ordf hälsade de närvarande kamraterna välkomna och förklarade Öppnande 

styrelsemötet öppnat, samt tackade för väl genomförd bordstandar                                               
överlämning till Göran Wetterlundh, Erik Djuräng och Göran Lundahl.   

 
§ 2 Kallelse hade utsänts i laga ordning och beslutsmässighet förelåg. Kallelse 
 
§ 3    Utdelad föredragningslista för mötet fastställdes.  Föredragningslista
  
§ 4    Protokoll från styrelsesammanträde 02-10-11 lades med godkännande Mötesprot. 
 till handlingarna. 
 
§ 5    Beslöts att bordlägga frågan eftersom kassaförvaltaren inte var närvarande. Kassarapport  
  
§ 6   Inkomna handlingar föredrogs. Dessa  omfattade protokoll från  Handlingar 

Stockholmsavdelningens styrelsesammanträde 2002-08-30 och                                             
2002-09-27. 

  
§ 7   Föredragning lägesrapport kommittéer enligt nedan:  Kommittéer 

- Tidningskommittén: Jarl Wallefors redogjorde för arbetsläget vad                                          
avser medlemsbladet 2003. Se bilaga 1.  

- Aktivitetskommittén: Gunnar Ohlsén redovisade att möte kommer                                              
att genomföras för att ta fram underlag för aktiviteter under                                           
kommande år och att denna plan kommer att införas i medlemsbladet                                         
2003. I planerna ingår att genomföra en endagars resa 2003 till                                         
Köpenhamn med besök på Tyghusmuseet. Slutlig redovisning av                                             
resan 2002 kommer att ske på nästa styrelsemöte.  

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

 
§ 8 Beslöts att bordlägga frågan eftersom arbetet har inte medhunnits. Ekonomi 
  
§ 9  Beslöts att bordlägga frågan eftersom arbetet har inte medhunnits. Medlems- 
        registret 
 
 



§ 10 Jan Dorf orienterade att han har mailat till Wilhelm Agrell, men ännu  Föredragshållare 
 ej fått svar. För att bibehålla handlingsfriheten utifrån att Wilhelm                                             

Agrell ej kan, har även Marco Smedberg kontaktats. Marco har bokat in                                  
årsmötet. 

 
§ 11  Övrigt      Övrigt 
  

- Jan Dorf kommer att kontakta Peter Toft, för att efterhöra hur  Historieböckerna 
Enligt arbetsläget är med historieböckerna. åtagits sig att lösa detta. 

- Jan Dorf kommer att kontakta valberedningen, inför deras arbete inför Valberedningen                                    
årsmötet.  

- Jan Dorf uppmanade styrelsemedlemmarna att fundera på kandidater                                         
till utmärkelser att utdela under årsmötet 2003. 

 
§ 12 Nästa möte 2002-12-15 kl. 13.30-15.00 Plats: Hemma hos Ordf.     Nästa möte                                                             

Huvudsyftet för mötet 2002-12-15 är ekonomi och medlemsregistret                                                                                          
samt vad vill styrelsen på sikt.              

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


