
Hallands regementes  och    PROTOKOLL 
Hallandsbrigadens Kamratförening  
   2003-06-06 
 
Styrelsesammanträde 
 
Tid: 2003-06-06 kl. 1430-1630 
 
Plats: Landala-baracken. 
 
Närvarande: Anders Emanuelson, Jarl Wallefors, Jan Dorf, Lars Folkesson,                                     
Lars Ahlberg, Jan-Erik Nordberg, Lennart Eriksson, Per Ljungnér och                                 
Bengt Malmsten.  
  
Anmält förhinder: Gunnar Ohlsén, Lena Wallin och Anita Brandfors.  
 
§ 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 03-05-09 lades med godkännande Mötesprot. 
 till handlingarna. 
 
§ 5    2003-06-05 genomförde Jan-Erik Nordberg och Lennart Eriksson möte   Kassarapport  
  avseende överlämning kassaförvaltare. Dessa kunde konstatera att ett                              
 omfattande behov föreligger att upprätta fullständiga inventarielistor  
 på inneliggande lager m m, varför de föreslår att Jan-Erik Nordberg  
 kvartstår som kassaförvaltare med Lennart Eriksson som biträdande  
 kassaförvaltare t o m 2003-12-31, varefter byte genomförs 2004-01-01.  
 Kassarapport per 2003-06-05 enligt bilaga 1 avhandlades och lades med   
 godkännande till handlingarna. Beslöts att godkänna Jan-Erik Nordberg  Beslut 
 och Lennart Erikssons förslag avseende byte av kassaförvaltare.  
   
§ 6   Inkomna handlingar föredrogs. Dessa  omfattade tackbrev från  Inkomna 
 Carl-Johan von Mentzer för kamratföreningens deltagande  Handlingar 

i jordfästningen av Carl von Mentzer, tackbrev från Per-Axel Hjern för 
kamratföreningens deltagande i deras 50-års jubileum, medlemsblad                                                          
från Södra skånska regementet P 7 och Södra skåningarnas                                          
kamratförening, Kungliga Bohusläns regementes kamratförening samt 
Smålandsartillerister. 

  
§ 7   Föredragning lägesrapport kommittéer enligt nedan:  Kommittéer 

- Tidningskommittén: Jarl W uppmanade alla styrelsemedlemmar att  
inkomma med förslag på artiklar i medlemsbladet 2004 och att                                            
uppmaning till medlemmar även skall läggas in på hemsidan 
- Aktivitetskommittén: Hade inget att anmäla. 
- Ekonomikommittén: Hade inget att anmäla. 
- Medlemskommittén: Hade inget att anmäla. 

 



 
 
 
§ 8 Lennart Eriksson redovisade att genomförd resa till Köpenhamn var  Resan till 
 mycket trevlig och väl arrangerad och genomförd av Gunnar Ohlsén.  Köpenhamn 
 Tyvärr deltog endast 20 medlemmar i resan, varför ytterligare  
 marknadsföringsåtgärder måste vidtas inför kommande resor.  
 Ekonomiskt utfall kommer att redovisas på nästa styrelsemöte.    
  
§ 9  Lars Folkesson redovisade inkomna enkätsvar enligt bilag 2. Beslöts att  Enkäten 
 respektive kommittéer analyserar sina frågor samt att enkäten skall läggas  Beslut 
 ut på hemsidan för att erhålla fler svar.  
 
§ 10  Övrigt      Övrigt 
 - Jan D orienterade om att svar skickats till regionchef i Litauen Litauen 
 LtCol Ceslovas Slegaitis, i vilket vi meddelar att vi ber att få återkomma                                

efter semstern om ett besök i Litauen tidigast under hösten 2003. 
 

§ 11 Nästa möte 8 augusti kl 0900-1800.  Plats: Mässen Lv 6 för vidare färd  Nästkommande 
 till Lars Niwong.     möte   
 
§ 12 Ordf. förklarade mötet för avslutat och önskade alla en trevlig sommar. Avslutande          

       
 
 
 
 
Vid protokollet                    Justeras 
 
 
 
Jan Dorf  Anders Emanuelson  
Mötessekreterare                Ordf  


