
Hallands regementes  och    PROTOKOLL 
Hallandsbrigadens Kamratförening  
   2003-02-28 
 
Styrelsesammanträde 
 
Tid: 2003-02-28 kl. 1700-1900 
 
Plats: Landala-baracken. 
 
Närvarande: Anders Emanuelson, Jarl Wallefors, Lars Folkesson, Jan Dorf,                                          
Jan-Erik Nordberg, Gunnar Ohlsén, Anita Brandfors, Lars Ahlberg,                                                    
Lars Niwong och Lennart Eriksson.  
  
Anmält förhinder: Rolf Brunander och Per Ljungnér .  
 
§ 1 Ordf hälsade de närvarande kamraterna välkomna och förklarade Öppnande 

styrelsemötet öppnat samt framförde sitt tack till tidningskommittén                                                       
för ett gediget arbete med medlemsbladet.  

 
§ 2 Kallelse hade utsänts i laga ordning och beslutsmässighet förelåg. Kallelse 
   
§ 3    Utdelad föredragningslista för mötet fastställdes.  Föredragningslista
  
§ 4    Protokoll från styrelsesammanträde 03-01-31 lades med godkännande Mötesprot. 
 till handlingarna. 
 
§ 5    Fullständig kassarapport hade inte medhunnits att framtas. Innestående  Kassarapport  
 medel på postgirot per 2003-02-28 var 52.471,06.   
   
§ 6   Inkomna handlingar föredrogs. Dessa  omfattade svarsbrev  Inkomna      

från regionchef i Litauen LtCol Ceslovas Slegaitis, inbjudan att delta           Handlingar                                                  
i kamratföreningen F 14 – FMHS – MHS H årsmöte samt tackbrev för  
kamratföreningens uppvaktning från Per-Axel Hjern på hans födelsedag.   

    
§ 7   Föredragning lägesrapport kommittéer enligt nedan:  Kommittéer 

- Tidningskommittén: Jarl Wallefors orienterade om att årets                                     
medlemsblad är utskickat. I arbetet med detta deltog 10 medlemmar.                                        
Vissa kompletterande utskick kvartstår, bland annat till andra                                       
kamratföreningar. Hemvärnspersonal kommer att erhålla sitt                                           
exemplar i samband med C Hallandsgruppens vårbrev.    

- Aktivitetskommittén: Gunnar O orienterade om att Jarl W och han                                                
tisdagen den 18 februari genomförde rekresa till Köpenhamn inför                                           
studieresan den 30 maj. Beslöts att godkänna föreslaget program Beslut                                  
enligt bilaga 1 samt att kostnaden för deltagandet sattes till 250 kronor                                                 
per person. I priset ingår resa, förstärkt fältlunch samt entréavgift.  

- Ekonomikommittén: Jan-Erik N rapporterade att räkenskaperna är                                               
åter efter revision hos revisorerna, som föreslår att värdeminskningen                                           
på fonderna skall bokföras. Beslöts att genomföra detta i enlighet                                                        
med revisorernas förslag. 

- Medlemskommittén: Hade inget att anmäla. 
 



 
 
§ 8 Beslöts att godkänna styrelsens förslag till arbetsplan för 2003  Arbetsplan 2003 
 inför årsmötet 2003 enligt  bilaga 2.   Beslut   
  
§ 9  Beslöts att godkänna styrelsens förslag till inkomst- och  för 2003  Inkomst- 
 utgiftsstat inför årsmötet 2003 enligt bilaga 3.   och utgiftsstat 
       2003. Beslut 
 
§ 10 Beslöts att godkänna verksamhetsberättelse för 2002 enligt 4.  Verksamhetsber.  
        Beslut             
 
§ 11  Jan D och Gunnar O redgjorde för arbetsläget inför årsmötet 20003  Årsmötet 2003 
 avseende: 
 - Inbjudan har sänts ut till Stockholmsavdelningen, Göteborgsavdelningen, 
         Lv 6 kamratförening, Flottans Män i Halmstad samt  
  F 14 – FMHS – MHS H kamratförening, att närvara med vardera en  
 representant. 
 - Inbjudan har sänts ut till Öv 1 Lage Wernstedt och Öv 1 Per Källström. 
 - Biljetter är beställda via Hallandsgruppen för Wilhelm Agrell. Arvode  
 för själva föreläsningen á 4.000 kr kommer antingen att betalas av                                

Hallandsgruppen, under förutsättning att Wilhelm A har regeristerat                                           
företag. Om så inte är fallet sker utbetalning av Kamratföreningen.                                                                                                                        
- Årmötesförhandlingar genomförs i aulan. Anders Westergren är                                  
behjälplig under förberedelsearbetet och årsmötet. Beslöts att Anders W Beslut                                        
skall bjudas på årsmötet för sin hjälp.                                                                                                                   
- Valberedningens förslag till styrelsesammansättning. Ledamöter                                                    
väljes på två år och ersättare på ett år enligt stadgarna                                                                                                                 
- Kontakt med Hemvärnets musikkår Halland 

  - Bokning av matsal och mässen samt serveringspersonal. Beslöts att Beslut                                 
serveringspersonalen i matsalen skall erhålla samma ersättning som                                              
under årsmötet 2002, d v s 500 kronor plus ev. körmilsersättning.  

 - PM inför årsmötet. Uppdaterade PM kommer att utsändas av Jan D.                                         
Beslöts att Lars A sätter upp anslag på regementsområdet samt skickar    Beslut                             
underlag till ITV och att Jan D sätter upp anslag på flottiljområdet.                                          
Beslöts att Gunnar O ansvarar för att två fanförare avdelas.   Beslut                                 

 
§ 12 Jan D orienterade om att svar inkommit från regionchef i Litauen Litauen 
 LtCol Ceslovas Slegaitis. Beslöts att aktivitetskommittén handlägger Beslut                    

ärendet och att till kommittén adjungeras Leif Holmberg, Bo Andersson                                         
och Tomas Andersson  

 
§ 13  Beslöts att Anita Brandfors och Lars Ahlberg skall representera Beslut 
 kamratföreningen F 14 – FMHS – MHS H årsmöte 2003    
 
§ 14 Beslöts att efterhöra om Lena Wallin och Per Ljungnér kan representera Nordiskt kamrat- 
         kamratföreningen vid Nordiskt kamratföreningsmöte i Norge mellan den   förenings möte            

12 juni till 15 juni 2003. Om dessa inte kan är Lars Folkesson och                                                    
Jan-Erik Nordberg villiga att åka.   

 
 
 



§ 15  Övrigt      Övrigt 
 - Gunnar O föredrog svarsbrev för Frank Rohmans utkast till ansökan om                                          

EU-bidrag för bland annat iordningställande av ett soldattorp i Gadebusch.                                           
– Vid nästa styrelsemöte skall vi inventera vårt behov av inköp av gåvor.                                     
Beslöts att Jan-Erik N tar fram underlag vad avser inneliggande lager. Beslut 

 

§ 16 Nästa möte 4 april kl 1600-1800.  Plats: Landala-baracken.  Nästkommande  
  
§ 17 Ordf. förklarade mötet för avslutat.   Avslutande          

       
 
 
 
 
Vid protokollet                    Justeras 
 
 
 
Jan Dorf  Anders Emanuelson  
Mötessekreterare                Ordf  


