
Hallands regementes  och    PROTOKOLL 
Hallandsbrigadens Kamratförening  
   2003-10-01 
 
Styrelsesammanträde 
 
Tid: 2003-10-01 kl. 1700-2100 
 
Plats: Landala-baracken. 
 
Närvarande: Anders Emanuelson, Jarl Wallefors, Jan Dorf, Lennart Eriksson,                                                  
Gunnar Ohlsén, Anita Brandfors, Per Ljungnér, Bengt Malmsten och                                             
Lena Wallin.  
  
Anmält förhinder: Jan-Erik Nordberg, Lars Folkesson och Lars Ahlberg.  
 
§ 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 03-08-29 lades med godkännande Mötesprot. 
 till handlingarna. 
 
§ 5    Kassarapport per 2003-07-31 enligt bilaga 1 avhandlades och lades med Kassarapport  
 godkännande till handlingarna.    
      
§ 6   Inkomna handlingar föredrogs. Dessa  omfattade Älvsborgaren  Inkomna  
   nr 2-3/2003, erbjudande från företaget Angloteknik om att köpa Handlingar 

FM värnpliktsmedalj samt protokoll från Stockholmsavdelningens                                  
styrelsesammanträde 2003-08-22 och program för höstens verksamhet.  

  
§ 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. Osäkerhet föreligger fortfarande vad avser kostnaden för   Köpenhamn                            
lunchpaketet. Gunnar O återkommer med slutlig redovisning på nästa                                  
styrelsemöte.  

 
§ 9 Gunnar O redovisade ekonomiskt utfall av  årmötet 2003 enligt bilaga 2 Årsmötet 2003  
 som lades med godkännande till handlingarna.    
 
§ 10 Gunnar O redovisade planeringsläget av jullunchen den 29 november.  Jullunch 2003 

Efter en kort diskussion beslöts att programmet i stort kommer att            Beslut                         
innehålla: kl. 13.00 är bastun uppvärmd för de som önskar och från                           



samma tidpunkt serveras glögg på mässen. Jullunchen intas kl. 15.00.                                        
Efter måltiden skall de medges att se filmklipp från tidigare lillejular.                                 
Beslöts att aktivitetskommittén sänder ut inbjudan senast under w 341, Beslut                                  
att priset sätts till 100 kronor inkluderande en lättöl, att Per Ljungnér                               
återkommer med ett menyförslag med kostnadsberäkning samt att                                                                   
sista anmälningsdag är fredagen den 21 november. Inbjudan skall                                             
spridas via anslagstavlor på garnisonen, hemsidan, maillista                                          
infanterifesten genom Per L försorg, epostadresser enligt inkomna enkätsvar                                 
genom Lars F försorg samt att Jan D och Lena W informera personalen                                                            
på MHS H respektive FMHS.   

 
§ 11  Jan D redovisade av Lars A och Jan-Erik N utarbetat förslag fortsatt                                  

handläggning av regementets och brigadens historia, biografidelen. 
 Enligt styrelsebeslut 2003-08-29 skall den enskilde tilldelas boken                                                       

gratis. Beslöts att godkänna utarbetat förslag, vilket innebär att biografier  Beslut                      
som beställs för leverans per post skall kosta 100:- (porto, emballage och                                    
arbetskostnad), biografier som hämtas alternativt sänds ut med                                            
internposten är gratis, att Jan D och Lena W sänder budkuvert med                                       
påskrivna namn på de som är berättigade till boken på respektive skola                                                       
till Jan-Erik N, som därefter ombesörjer utskick till dessa. Jan-Erik N                                            
upprättar förteckning på de som har erhållit böckerna. 

 
§ 12  Jarl W och Gunnar O kommer på inbjudan av Göran Lundahl att       Resan 2004                                      

genomföra en resa till Leipzig och Lützen i samband med den 6 november.  
 Efter en kort diskussion beslöts att Jarl och Gunnar ”har på sig rekögon”   Beslut                                          

under denna resa, då denna kan utgöra ett alternativ för resan 2004.                                              
Beslut om val av resmål och tidpunkt på året för resan 2004 fattas på                                           
nästa styrelsemöte, så att detta kan presenteras på jullunchen och i samband                                          
med utskick av medlemsbladet 2004.    

 
§ 13 Efter en kort diskussion beslöts att någon kontakt för närvarande inte skall Litauen                                       

tas med Litauen, främst med hänsyn till disponibel tid och att kraftsamling  Beslöt                                
skall ske till genomförandet av jullunchen och resan 2004.   
    

§ 14 Föredragshållare under årsmötet 2004 diskuterades. Beslöts att Ordf tar  Årsmötet 2004                                 
kontakt med General Johan Hederstedt och att årsmötet flyttas till               Beslut                                                                     
fredagen den 26 mars m a a slutövningar med åldersklassen. Jan D                                              
orienterade om att bokning av matsal och salar var klara. Lars F och Per L                           
uppmanades enligt tidigare beslut att inkomma med kostnadsberäkningar                                                  
för genomförande enligt nuvarande modell med måltid i militärrestaurangen                                          
och kaffe på mässen respektive allt på mässen.  

 
§ 15 Beslöts att avtackning av Lars Niwong skall genomföras i samband med   Avtackning                                

jullunchen den 29 november 2003.  
 
§ 16 Deltagandet i Stockholmsavdelningens årsmöte måndagen den      Stockholmsavd                                                     

17 november 2003 diskuterades. Enligt Ordf nuvarande inbokningar och                                     
åtagande skulle Ordf kunna delta i Stockholmsavdelningens årsmöte.                                          
Beslöts att Jan D tar kontakt med Roger Wahlbeck som går på                                      
stabsprogrammet på FHS och efterhör om FHS-elevers deltagande.  

 
 



§ 17 Övrigt       
- Gunnar O orienterade om att fortsatt arbete har skett med   Traditionsrum                                          

traditionsrummen. Två arbetsdagar är inbokade under hösten.                                                
Stolarna i regementssalen är nu omklädda för enbart tygkostnaden. 

- Jarl W har bistått Stockholmsavd med utskick av kallelse till årsmötet                                            
samt remiss stadgar. Stockholmsavd vill ha förslag på utskickade                                           
stadgar från moderföreningen. Beslöts att Jarl W kontaktar Beslut                                           
Bertil Hansson för att uppdra åt honom att arbete med stadgeförslaget.   

- Jarl W anmälde att den tillsatta arbetsgruppen tänkbara PR prylar                                                
och behov av översyn av klubbnål, blazermärke m.m. aktiveras före jul.                                             
I arbetsgruppen ingår enligt tidigare beslut Gunnar O, Jan-Erik N och                                         
Lena W.  

- Ordf föreslog att anslagstavlor alternativ utrymme på befintliga skall                        
iordningställas. Beslöts att Jan D ansvar för MHS H, Lena W för Beslut                                         
FMHS, Anita B för matsalen på Lv 6 och Lars A för mässen Lv 6.  

  
§ 18 Nästa möte 14 november kl 1600-1800.  Plats: Landalabaracken. Nästkommande 
                           möte 

   
§ 19 Ordf. förklarade mötet för avslutat.   Avslutande          

       
 
 
 
 
Vid protokollet                    Justeras 
 
 
 
Jan Dorf  Anders Emanuelson  
Mötessekreterare                Ordf  


