
Hallands regementes  och    PROTOKOLL 
Hallandsbrigadens Kamratförening  
   2002-12-15 
 
Styrelsesammanträde 
 
Tid: 2002-12-15 kl. 1330-1500 
 
Plats: Hemma hos Ordf. 
 
Närvarande: Anders Emanuelson, Lars Folkesson, Jan Dorf, Jan-Erik Nordberg,                          
Gunnar Ohlsén, Anita Brandfors och Per Ljungnér.  
  
Anmält förhinder: Jarl Wallefors, Lars Niwong, Lars Ahlberg, Rolf Brunander och                      
Lennart Eriksson.  
 
 
§ 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 02-11-29 lades med godkännande Mötesprot. 
 till handlingarna. 
 
§ 5    Kassarapport per 2002-12-13 enligt bilaga 1 avhandlades och lades med  Kassarapport 
 godkännande till handlingarna.  Enligt tidigare styrelsebeslut                                                       

kommer 20 000:- att överföras från postgirokontot till bankkonto.  
  
§ 6   Inkomna handlingar föredrogs. Dessa  omfattade protokoll från  Handlingar 

Stockholmsavdelningens styrelsesammanträde 2002-10-08 och                                             
2002-11-08. 

    
§ 7   Föredragning lägesrapport kommittéer enligt nedan:  Kommittéer 

- Tidningskommittén: Med anledning av Jarl Wallefors frånvaro                                              
behandlades frågan ej. Beslöts att kassaförvaltaren tar kontakt med                                           
Jarl W angående utformningen av medlemsmatrikel som skall ingå i  Beslut 
medlemsbladet 2003.  

- Aktivitetskommittén: Gunnar Ohlsén föredrog att möte har                                         
genomförts 2002-12-12. Beslöts att följande aktiviteter skall   Beslut                                          
genomföras under 2003: Besök på Tyghusmuseet i Köpenhamn                                                   
fredagen den 30 maj, Infanterifesten fredagen den 22 augusti,                                             
besök på museifartygen och Ostindienfararen i Göteborg                                         
fredagen den 19 september 2003-09-19 samt jullunch lördagen                                                 
den 29 november.   

- Ekonomikommittén: Jan D redovisade av Lars Ahlberg erhållit                                                     
underlag avseende förslag till inkomst- och utgiftsstat för år 2003                                              
och utkast till äskande kommittéer för år 2003. Se vidare bilaga 2.                                              
Beslöts att dessa  avhandlas och fastställs på nästa styrelsemöte. Beslut                                                                           

- Medlemskommittén: Hade inget att anmäla. 



 
§ 8 Gunnar O redovisade ekonomiskt utfall av resan 2002, denna har    Resan 2002                                                                           

inbringat ett överskott på cirka 10 000:-. Beslöts att Gunnar O  Beslut                              
utarbetar en särskild skriftlig redovisning, som föredras på nästa                            
styrelsemöte.                                    

  
§ 9  Anita B redovisade att Anki Brorsson och Ingvar Karlsson har genomfört  Medlemsregistret                                

arbete med uppdateringen av medlemsregistret. Slutförande av arbetet                                       
kommer att ske måndag den 16 december.  

 
§ 10 Jan D orienterade om att regionchef i Litauen håller på att ta fram  Litauen                                                 

svarsbrev på vårt brev.  
 
§ 11  Per L orienterade om att revidering har skett av tidigare framarbetad enkät.                                 

Beslöts att enkäten skall gå ut på remiss inom styrelsen. Sekr. erhåller Beslut                                          
underlag av Per L under måndagen den 16 december, varefter sekr. sänder                                               
ut den till styrelsen, med remissvar till Per L. 

 
§ 12 Övrigt      Övrigt 
 - Mötet beslöt att Stockholmsavdelningen skall tilldelas kamratföreningens Minnesfonden  
         stipendium 2003 för deras arbete med gedigna studieresor.  Beslut 
 - Sekr. orienterade om att han kommer ta fram sedvanligt underlag inför Årsmötet 2003                                

årsmötet 2003 och att detta underlag sänds ut till styrelsen för                                            
komplettering.  

 
§ 13 Nästa möte 31 januari 2003 kl. 16.00 Plats: Landala-baracken.                     

Nästkommande möte fredagen den 28 februari kl. 16.00                                                             
Plats: Landala-baracken.    

  
§ 14 Ordf. förklarade mötet för avslutat och önskade styrelsemedlemmarna  Avslutande                                                   
 God Jul och Gott Nytt år och framförde sitt tack för gediget arbete under                                         
   året.       
 
 
 
 
Vid protokollet                    Justeras 
 
 
 
Jan Dorf  Anders Emanuelson  
Mötessekreterare                Ordf  


