
Hallands regementes  och    PROTOKOLL 
Hallandsbrigadens Kamratförening  
   2003-01-31 
 
Styrelsesammanträde 
 
Tid: 2003-01-31 kl. 1600-1800 
 
Plats: Landala-baracken. 
 
Närvarande: Anders Emanuelson (fr o m § 6), Jarl Wallefors, Jan Dorf,                                          
Jan-Erik Nordberg, Gunnar Ohlsén, Anita Brandfors (t o m § 9), Lars Ahlberg,                              
Lars Niwong, Lennart Eriksson och Per Ljungnér.  
  
Anmält förhinder: Lars Folkesson och Rolf Brunander.  
 
 
§ 1 1.Vordf hälsade de närvarande kamraterna välkomna och förklarade Öppnande 

styrelsemötet öppnat samt framförde en hälsning från Rolf Brunander.   
 
§ 2 Kallelse hade utsänts i laga ordning och beslutsmässighet förelåg. Kallelse 
   
§ 3    Utdelad föredragningslista för mötet fastställdes.  Föredragningslista
  
§ 4    Protokoll från styrelsesammanträde 02-12-15 lades med godkännande Mötesprot. 
 till handlingarna. 
 
§ 5    Kassarapport per 2002-12-31 enligt bilaga 1 avhandlades och lades med  Kassarapport 
 godkännande till handlingarna.  
  
§ 6   Inkomna handlingar föredrogs. Dessa  omfattade jul- och nyårshälsning    Handlingar 

från Frank Rohman och F 14 – FMHS – MHS H kamratförening,                              
adressändring från Carl-Axel Bengtsson med nya adress                                                 
Lektor Andersons gata 6, 302 48 Halmstad, informationsskrift och                             
protokoll mm från SMKR samt protokoll från Stockholmsavdelningens                
årsmöte2002-11-18, konstituerande sammanträde 2002-11-22 och                                                             
styrelsesammanträde 2002-11-22.                                              

    
§ 7   Föredragning lägesrapport kommittéer enligt nedan:  Kommittéer 

- Tidningskommittén: Jarl Wallefors orienterade om att två                                  
arbetsmöten har genomförts den gångna veckan samt att                                   
medlemsbladet har lämnats till tryckeriet. Vidare så redogjorde                                           
Jarl W för innehållet i stort samt att styrelsemedlemmar anmälde                                         
sig som hjälp vid packning av medlemsbladet, som genomförs                                  
måndagen den 17 februari.                                                                                               
Beslöts att kassaförvaltaren tar fram adressetiketter och inbetalnings- Beslut                             
kort, Jan D trycker upp kallelser till årsmötet i dubbelviktformat samt                              
att Per L trycker upp medlemsenkäten i dubbelviktformat.                                        
Underlaget lämnas senast onsdagen den 12 februari till ett antal av                                  
1.200 exemplar i ANFA-huset.   

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



- Medlemskommittén: Hade inget att anmäla. 
 
§ 8 Gunnar O redovisade slutligt ekonomiskt utfall av resan 2002, denna har    Resan 2002                                                               

inbringat ett överskott på 9.283:-, se vidare bilaga 2. Beslöts att   Beslut                              
godkänna redovisad ekonomisk redovisning.                                     

  
§ 9  J-E Nordberg redovisade att uppdatering av medlemsregistret är       Medlemsregistret 

genomfört. Komplettering kommer att genomföras då svaren på                            
medlemsenkäten har inkommit.   

 
§ 10 Jan D orienterade om att något svar från regionchef i Litauen inte har                                

kommit.   
 
§ 11  Medlemsenkäten diskuterades varvid vissa justeringar genomfördes. Medlemsenkät      

Beslöts att Per L uppdaterar medlemsenkäten enligt framförda synpunkter. Beslut                                 
 
§ 12 Lars A redovisade utkast till styrelsens förslag till inkomst- och                                     

utgiftsstat för 2003, som behandlades av styrelsen. Beslöts att Lars A  Beslut  
 justerar förslaget enligt framförda synpunkter och att beslut fattas på                                      

nästa styrelsemöte. 
 
§ 13 Jan D utdelade utkast till styrelsens förslag till arbetsplan för 2003.                                    

Beslöts att styrelsemedlemmarna ser över utkastet intill nästa   Beslut                                    
styrelsemöte och att beslut fattas på detta styrelsemöte.  

 
§ 14  Jan D orienterade om att det är klart med föredragshållaren Wilhelm    Årsmötet 2003                                

Agrell, som kommer att tala över ämnet Reflektioner runt Irak-konflikten                                     
och dess konsekvenser. Beslöts att Jan D upprättar inköpsanmodan   Beslut                                        
för Wilhelm A:s arvode och resa, och att denna översänds till                              
Hallandsgruppen. Vidare delgav Jan D att han har bokat aulan och en                             
lektionssal samt att C-G Bergenstråhle är kontaktad och är villig att                                         
hålla regementsmuseet öppet. Beslöts att inbjuda vardera en representant    Beslut                              
från Stockholmsavdelningen, Göteborgsavdelningen, Lv 6                                   
kamratförening, Flottans Män i Halmstad samt F 14 – FMHS – MHS H                    
kamratförening. Beslöts att inbjuda Öv 1 Lage Wernstedt och         Beslut                                         
Öv 1 Per Källström att dessa under årsmötet kommer att tilldelas                       
kamratföreningens bordsflagga. Vidare delade Jan D ut PM inför                                     
årsmötet: Dessa kommer att avhandlas på nästa styrelsemöte 

 Beslöts att Gunnar O och Per L övertar uppgiften som klubbmästare     Beslut                               
under årsmöte 2003. Per L är ansvarig för kontakten med mässen och                                
Gunnar O är ansvarig för kontakten med Hv-musikkåren, matsalen och       
serveringspersonalen.  

 
§ 15 Anders Sträng redogjorde för arbetsläget med Hallands regemente och                

Hallandsbrigadens biografiska uppgifter 1983 – 2000. Boken kommer att                   
överlämnas till Kamratföreningen till ett antal av 750 exemplar senast i                          
samband med årsmötet. Kamratföreningen är därefter ansvariga för boken.           
Arbetsgruppen, som har arbetat med boken, ansvarar för att bibliotek                                    
och arkiv kommer att erhålla sina exemplar direkt från tryckeriet.                                      
Beslöts att boken skall försäljas under årsmöte till en kostnad av           Beslut                                   
100 kronor och att efterförsäljning av boken till samma kostnad skall                        
administreras av J-E Nordberg.  



 
§ 16 Övrigt      Övrigt 
 - Gunnar O redogjorde för Frank Rohmans utkast till ansökan om                                          

EU-bidrag för bland annat iordningställande av ett soldattorp i Gadebusch.                       
Beslöts att Gunnar O upprättar förslag på skrivelse som undertecknas av       Beslut                          
Ordf och C Hallandsgruppen gemensamt. 

 - Gunnar O meddelade att arbetet i regementssalen är slutfört och att en                                       
dator är beställd och kommer att installeras på expeditionen 

 - Jarl W orienterade om att Nordiskt kamratföreningsmöte genomförs i                                 
Norge mellan den 12 juni till 15 juni 2003. Jarl W uppmanade                                   
styrelsemedlemmarna att inför nästa styrelsemöte undersöka möjligheten                                 
om var och ens deltagande.  

 
§ 17 Nästa möte 28 februari kl. 17.00 Plats: Landala-baracken.                      Nästkommande  
  
§ 18 Ordf. förklarade mötet för avslutat och angav att styrelsemöte skall ha  Avslutande         

fokus på stundande årsmöte.                    
         
 
 
 
 
Vid protokollet                    Justeras 
 
 
 
Jan Dorf  Anders Emanuelson  
Mötessekreterare                Ordf  


