
Hallands regementes  och    PROTOKOLL 
Hallandsbrigadens Kamratförening  
   2003-11-14 
 
Styrelsesammanträde 
 
Tid: 2003-11-14 kl. 1600-1800 
 
Plats: Landala-baracken. 
 
Närvarande: Anders Emanuelson, Jarl Wallefors, Jan Dorf, Lennart Eriksson,                                            
Lars Folkesson, Gunnar Ohlsén, Anita Brandfors, Per Ljungnér, Bengt Malmsten,                              
Lars Ahlberg och Lena Wallin.  
  
Anmält förhinder: Jan-Erik Nordberg.  
 
§ 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 03-10-01 lades med godkännande Mötesprot. 
 till handlingarna. 
 
§ 5    Kassarapport per 2003-11-13 enligt bilaga 1 avhandlades och lades med Kassarapport  
 godkännande till handlingarna.    
      
§ 6   Inkomna handlingar föredrogs. Dessa omfattade Wendisten nr 2/03,   Inkomna  

protokoll från Stockholmsavdelningens styrelsesammanträde 2003-09-19, Handlingar  
skrivelse från Stockholmsavd med förslag att kamratföreningen under                                         
kommande Polen-resa sätter upp minnestavla i staden Opoczno, där                                
VästgötaDals regemente 1655 deltog i Karl X Gustafs första seger under                              
fälttåget 1655-1658, urklipp från Gert Grotte samt tackbrev för                            
kamratföreningens uppvaktning från Ulf Edström, Al Samfors,                                                   
Berit Emanuelson och Jan Dorf på deras födelsedag. 

 Beslöts att Jan D svarar Gert Grotte m a a insänt underlag.  Beslut 
  
§ 7   Föredragning lägesrapport kommittéer enligt nedan:  Kommittéer 

- Tidningskommittén: Jarl W meddelade att möte genomförts                                                   
2003-11-14  samt att arbetet med medlemsbladet 2004 går enligt                                              
plan och att han tar fram namnförslag på ersättare efter                                                       
honom i tidningskommittén . 

- Aktivitetskommittén: Hade inget att anmäla. 
- Ekonomikommittén: Kommer att ta fram förslag till in- och                                              

utgiftsstat för 2004. Beslöts att förslaget skall redovisas på Beslut                                            
styrelsemötet i januari och att slutligt beslut tas på styrelsemöte i                                       
februari. 

- Medlemskommittén: Uppdatering av medlemsregistret kommer att                                               
ske nästa vecka.  

 



§ 8 Gunnar O redovisade slutligt ekonomiskt utfall av resan till       Resan till 
Köpenhamn enligt bilaga 2. Inkomsterna uppgick till 4.500 kr och                                
utgifterna till Köpenhamn 4.214 kr, vilket innebär att resan slutade på                                            
ett netto på 286 kr.     

 
§ 9 Gunnar O redovisade planeringsläget av jullunchen den 29 november.  Jullunch 2003 

Hittills har 35 medlemmar anmält sig. Gunnar O uppmanade styrelsen                                             
om fortsatta påminnelser till medlemmarna. Beslöts att Ann-Marie Beslut                                  
Johansson FMLOG inbjuds som gäst genom Gunnar O försorg,                                             
för hennes mångåriga fina insatser för kamratföreningen.                                                           
Beslöts Anita B bokar bastun och att Lars F ombesörjer lämplig    Beslut                                   
dryck i bastun samt ansvarar för filmvisningen efter lunchen.                                                  
Per Ljungnér redovisade menyförslag till en kostnad av 160 kr.                                        
Beslöts att godkänna redovisat menyförslag.   Beslut 

 
§ 10 Lars A redovisade att utdelningen av regementets och brigadens                                                                

historia, biografidelen har påbörjats, berättigade till boken på  MHS H                                            
och  FMHS har erhållit sina exemplar. Vad avser regementets och                                          
brigadens historia, historiedelen, ser tidsplanen ut enligt                                                    
följande: 2004-02-01 textmassan färdig, 2004-04-01 bilder med                                              
bildtext klara och tryckning skall vara avslutad 2003-07-01.     

  
§ 11  Gunnar O redovisade rekognoseringsrapport efter Göran Lundahl,  Rekresa                                                  

Jarl Wallefors, Hans Christensson och hans resan till Gadebusch,                                             
Leipzig och Lützen. Resan hade varit mycket intressant och givande.  

 I samband med besöket i Gadebusch förevisades det nyligen                                                 
färdigställda soldattorpet av Frank Rohman samt överlämnades                                                     
en roteskylt och ett älghorn. 

   
§ 12 Gunnar O redovisade utkast till resa 2004 enligt bilaga 3.  Resan 2004  

Beslöts att redovisat underlag skall utgöra grund för fortsatt planering   Beslut                                         
och att presentation skall genomföras i samband med jullunchen. 

 
§ 13 Beslöts att Gunnar O  representerar moderföreningen på Stockholms Beslut 
 avdelningens årsmöte 2003-11-17 och att Gunnar O överlämnar                                         

kamratföreningens bordflagga samt regementets och brigadens                                                                
historia, biografidelen. Vidare efterhör Gunnar om någon av                                            
medlemmarna vill medfölja honom.   

 
§ 14  Lars Niwong kommer att avtackas i samband med jullunchen.  Avtackning 
 Beslöts att Anita ombesörjer blommor och att Jan D inhandlar vin som  Beslut                                        

present.    
 
§ 15 Övrigt       

- Ordf orienterade om att han varit i kontakt med ÖB,  General Johan Årsmötet 2004                              
Hederstedt och dennes adjutant. Beslöts att Jarl W håller fortsatt    Beslut                                          
kontak med General Johan Hederstedt som föredragshållare                                                      
på årsmötet 2004. 

- Lars A orienterade om att han besökt Irma Öhman som skriver                                           
kapitel till historiedelen om General B.B.E Mörcke. I samband med                                              
Lars A möte Irma Öhman framförde hon önskan att få bli ständig                                         
medlem i kamratföreningen. Beslöts att fru Irma Öhman upptas Beslut            



som ständig medlem, som erkänsla för hennes gedigna arbete                                              
med underlaget till historiedelen.  

- Gunnar O orienterade att arbetsgruppen som skall ta fram förslag på                                                     
presentartiklar har genomfört ett besök hos firma Reklamprofilen.                                        
Förslag på inköp redovisades enligt följande: Pins med klämma,                                         
slipsnål, manschettknappar, handsytt klubbmärke för kavaj motsv.,                                                            
nyckelring, damscarfs, minnesglas, och slips. Efter en kort diskussion                                      
beslöts att gruppen arbetar vidare med lämpliga föremål för damer, Beslut                                  
överväger införskaffandet av klocka samt att glasen skall vara av                                         
svensk tillverkning. 

- Gunnar O meddelade att han varit i kontakt C Hallandsgruppen vad                                         
avser stödet för 2004. 

 
§ 16 Nästa möte 15 december kl 0930-1130.  Plats: Landalabaracken. Nästkommande 
                           möte 

   
§ 17 Ordf. förklarade mötet för avslutat.   Avslutande          

       
 
 
 
 
Vid protokollet                    Justeras 
 
 
 
Jan Dorf  Anders Emanuelson  
Mötessekreterare                Ordf  


