
Hallands regementes  och    PROTOKOLL 
Hallandsbrigadens Kamratförening  
   2003-04-04 
 
Styrelsesammanträde 
 
 
Tid: 2003-04-04 kl.  1600-1800 
 
Plats: Landala-baracken. 
 
Närvarande: Anders Emanuelson, Jarl Wallefors, Jan-Erik Nordberg,                                                      
Lennart Eriksson, Gunnar Ohlsén och Anita Brandfors. 
  
Anmält förhinder: Lars Folkesson, Jan Dorf, Lars Ahlberg, Lena Wallin och                                                     
Per Ljungnér. 
 
§ 1 Ordf hälsade de närvarande kamraterna välkomna och tackade alla Öppnande 
 för väl genomfört årsmöte, i synnerhet Jan Dorf och Gunnar Ohlsén,                                                                                                
   samt förklarade styrelsemötet öppnat.  
 
§ 2 Styrelsens genomförde en tyst minut med anledning av Rolf Brunanders                                                          

bortgång. Varje styrelsemedlem lämnade personliga minnen med sin                                                                
samverkan med Rolf, och den positiva livs- och människosyn som                                                                        
präglade Rolfs sätt att vara. 

 
§ 3 Kallelse hade utsänts i laga ordning och beslutsmässighet förelåg. Kallelse 
 
§ 4    Utdelad föredragningslista för mötet fastställdes.   Föredragningslista 
 
§ 5  Konstituerande sig styrelsen enligt följande:   Konstituerande 
 
Anders Emanuelson Ordf         
Jarl Wallefors Vordf    
Jan Dorf  Sekr 
Lars Folkesson Klubbmästare    
Lennart Eriksson  Kassaförvaltare 
Gunnar Ohlsén Ledamot   

Jan-Erik Nordberg PR och infoansvarig 
Lars Ahlberg  Ledamot  

Vakant  Ledamot  
Anita Brandfors Ersättare  
Per Ljungnér  Ersättare 
Lena Wallin  Ersättare Bitr sekr  
Bengt Malmsten Adjungerande ledamot med inriktning mot Hv/Friv  
 
Beslöts att ta upp kommittéer, dess sammansättning och arbetsuppgifter vid  Beslut                 
nästa styrelsemöte.   
 
§ 6    Protokoll från styrelsesammanträde 03-02-28 lades med godkännande Mötesprot. 
 till handlingarna. 
 



§ 7    Jan-Erik Nordberg angav att 59,640:- finns på våra konton.  Kassarapport 
  
§ 8   Inkomna handlingar föredrogs. Dessa omfattade ett mycket väl Handlingar 

formulerat tack från Stockholmsavdelningen för 2003 års stipendium från                     
kamratfonden samt protokoll från Stockholmsavdelningens                                
styrelsesammanträde 2003-01-17. 

          
§ 9    Protokoll från årsmötet lades med godkännande till handlingarna. Årsmötesprot. 
 
§ 10 En kortfattad utvärdering av årsmötet 2003 genomfördes.  Årsmötet 

Flera spontana uppskattande synpunkter på årsmötet och dess genom-                                                  
förande har kommit styrelseledamöterna till del. Våra anslag på flottilj-                                                        
och regementsområdet var generellt för små och kommande år behöver                                                       vi 
ej visa regementssal och traditionsrum. Underlag till tidningsartikel med                                                       
foto har sänts till HP och HN genom Jan D försorg. Jan D har skickat                                                     
tackbrev med urklipp från HP till Wilhelm Agrell. Försäljning under                                                     
årsmötet av biografiska uppgifter och m.m. redovisades. Utfall av enkäter                                            
redovisas på nästa styrelsemöte.    
  

§ 11   Föredragning lägesrapport kommittéer utöver § 12-13 se § 5.  Kommittéer 
 Styrelsemedlemmarna uppmanades att till nästa möte: 

- komma med förslag på kommittéer,                                          
- ta fram och lämna namnförslag på medlemmar att ingå, 
- samt att för egen del ta ställning och ansvar för att driva eller ingå i                                               

en kommitté. 
 
§ 12  Gunnar O redovisade planeringsläget av resan till Köpenhamn den 30 maj. Resan till Köpenhamn 
         Deltagareantalet kan komma att aktualisera frågan om möjligheten för                                

medlemmar att med anhörig på våra resor. Efter en kort diskussion beslöt Beslut  
 styrelsen att avvakta och låta kommande resor vara underlag för eventuella                                  

beslut.  
 
§ 13 Gunnar O redovisade planeringsläget kontakt med Litauen.  Litauen  

Efter kontakter framkom att: 
- Övlt T Andersson d. y intresse var begränsat 
- Mj B Andersson var beredd att stötta Leif H 
- Lt L Holmberg är beredd att hjälpa till. 

 
 Ordf konstaterade att ett embryo till arbetsgrupp finns att frågan tas upp                     
 när Leif H återkommit från Litauen.  

   
§ 14  Jarl W redovisade dagsläget och tankegångar inför Rolf Brunanders         
 begravning den 11 maj. Beslöts att Jarl W fick i uppgift att slutföra  Beslut 
 ärendet varvid våra hedersledamöter och hedersmedlemmar skulle                                          

informeras om kamratföreningens deltagande vid Rolf B jordfästning. 
 1.000:- insätts på Cancerfondens postgiro och bukett med kamrat-  
     föreningens färger beställs genom Anita B försorg. 
 
 
 
§ 15 Deltagande i Nordiskt kamratföreningsmöte i Norge mellan den 12 juni  Nordiskt möte                                                              

till 15 juni 2003 bevakas av Jan D och Jarl W. Samverkan skall ske med 



 Stockholmsavdelningen. Slutligt beslut tas vid nästa styrelsemöte. 
 
§ 16 Övrigt      Övrigt 
 Under denna punkt informerade:  

- Jan-Erik N om vår nya adress, www.i16-ib16-kamraten.se och                                                
beskrev kortfattat upplägget. 

- Ordf om att Lars N lämpligen avtackas i samband med planerat  
       styrelsemöte i Viken. 

- Gunnar O om tänkbara PR prylar och behov av översyn av klubbnål,                             
blazermärke m.m. Beslöts att bilda en arbetsgrupp med Gunnar O,     Beslut                                       
Jan-Erik N och Lena W i ovanstående ärende. 

- Jan-Erik N om utskick av Hallandsgruppens sommarbrev till Hv/Friv                         
krigsplacerad personal. Jarl W och Gunnar O fick uppgift att ta fram                                     
underlag till det handbrev som skall åtfölja medlemstidningen, som i                                           
sin tur skall ingå i utskicket. 

   
§ 17 Nästa möte 9 maj 2003 kl. 14.30 Plats: Landala-baracken.  Nästa möte 
  
§ 18 Ordf. förklarade mötet för avslutat.   Avslutande 
 
 
 
Vid protokollet                    Justeras 
 
 
 
 
 
Jarl Wallefors Anders Emanuelson  
Mötessekreterare                Ordf     
   


