
Hallands regementes  och    PROTOKOLL 
Hallandsbrigadens Kamratförening  
   2003-08-29 
 
Styrelsesammanträde 
 
Tid: 2003-08-29 kl. 1600-1800 
 
Plats: Landala-baracken. 
 
Närvarande: Jarl Wallefors, Jan Dorf, Gunnar Ohlsén och Anita Brandfors.  
  
Anmält förhinder: Anders Emanuelson, Lars Folkesson, Lars Ahlberg,                                 
Lennart Eriksson, Jan-Erik Nordberg, Per Ljungnér, Lena Wallin och                                                    
Bengt Malmsten.  
 
§ 1 Vordf 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 03-06-06 lades med godkännande Mötesprot. 
 till handlingarna. 
 
§ 5    Beslöts att bordlägga frågan eftersom kassaförvaltaren inte var Kassarapport  
  närvarande. 
    

§ 6   Inkomna handlingar föredrogs. Dessa  omfattade MD S kuriren nr 2-2003 Inkomna 
, brev från Yngve Nilsson vari han meddelar det tråkiga beskedet att  Handlingar             
Carl Erik Mångberg hastigt avled den 23 juli 2003 samt protokoll från 
Stockholmsavdelningens styrelsesammanträde 2003-03-21 och                                                      
2003-06-06.  

  
§ 7   Föredragning lägesrapport kommittéer enligt nedan:  Kommittéer 

- Tidningskommittén: Jarl W meddelade att arbetet med                                                
medlemsbladet 2004 går enligt plan. 

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

 
§ 8 Gunnar O redovisade preliminärt ekonomiskt utfall av resan till       Resan till 

Köpenhamn. Resan kommer för kamratföreningen innebära en vinst            Köpenhamn                                         
på ca 1.500 kronor. Gunnar O återkommer med slutlig redovisning efter                                     
samverkan med kassaförvaltaren, då osäkerhet föreligger vad avser                                         
kostnaden för lunchpaketen. Beslöts att överskott från genomförda reser      Beslut                                  
bokförts på särskilt konto i bokföringen. Då resan till Köpenhamn endast                                                                    
samlade 20 deltagare, är det viktigt att ytterligare kraft läggs på                                      
marknadsföring av kommande aktiviteter.      

 
 
 



§ 9 Gunnar O redovisade preliminärt ekonomiskt utfall av  årmötet 2003. Årsmötet 2003  
  Efter slutlig kontroll och samverkan med kassaförvaltaren kommer slutlig                                                  

redovisning att ske på kommande styrelsemöte. 
 
§ 10 Gunnar O redovisade planeringsläget av resan till Göteborg och     Resan till                                    

kostnader för entréavgifter till museifartygen och Ostindienfararen med  Göteborg 
guidad visning av fartyget. Med anledning av dessa kostnader och att          
kamratföreningen för närvarande inte kan erhålla stöd av Hallandsgruppen                                                
vad avser buss till och från Göteborg, beslöts att inställa resan.   Beslut 

 Aktivitetskommittén kraftsamlar sitt arbete till marknadsföring och                            
genomförandet av jullunchen lördagen den 29 november kl. 13.00 och                                           
till förberedelser inför resan 2004.  

 
§ 11  Fortsatt handläggning av regementets och brigadens historia, biografidelen                        

diskuterades. Beslöts att boken skall tilldelas den enskilde gratis. De som  Beslut                                          
har köpt exemplar skall återfå sin betalning. Jan-Erik Nordberg och                                                
Lars Ahlberg utarbetar förslag, som föredras på kommande styrelsemöte,                                      
på vilka som skall tilldelas boken samt hur dessa skall fördelas utan att                                        
några kostnader uppstår för föreningen. 

 
§ 12  Övrigt      Övrigt 

- Gunnar O orienterade om Infanterifesten, som genomfördes lördagen                                             
den 23 augusti. Denna var mycket trevlig och samlade cirka                                                       
40 deltagare. Gunnar saknade de något äldre kamraterna på middagen. 

- Jan D redogjorde för av HKV utgivna planeringsdirektiv avseende                                  
reduceringar under verksamhetsåret 2003 och hur detta drabbar stödet                                              
till kamratföreningen.  

- Beslöts att Bertil Hansson tilldelad bordsflaggan på sin 75-årsdag och Beslut                                             
att Jarl W kontaktar honom om lämpligt sätt för överlämningen 

- Den uppskjutna avtackning av Lars Niwong diskuterades. Ett lämpligt                                    
tillfälle kan var att förlägga styrelsemötet i oktober till lördagen                                                
den 1 november.  

§ 13 Nästa möte  1 oktober kl 1700-2100.  Plats: VIP-matsalen.  Nästkommande 
                           möte 

   
§ 14 Vordf. förklarade mötet för avslutat.   Avslutande          

       
 
 
 
 
Vid protokollet                    Justeras 
 
 
 
 
Jan Dorf  Jarl Wallefors  
Mötessekreterare                Vordf  

Borttaget: ¶


