
Hallands regementes  och    PROTOKOLL 
Hallandsbrigadens Kamratförening  
   2003-12-15 
 
Styrelsesammanträde 
 
Tid: 2003-12-15 kl. 0930-1130 
 
Plats: Landala-baracken. 
 
Närvarande: Anders Emanuelson, Lennart Eriksson, Lars Folkesson,  
Gunnar Ohlsén, Anita Brandfors, Jan-Erik Nordberg och Lena Wallin.  
  
Anmält förhinder: Jarl Wallefors, Jan Dorf, Per Ljungnér, Lars Ahlberg                                                        
och Bengt Malmsten.  
 
§ 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 03-11-14 lades med godkännande Mötesprot. 
 till handlingarna. 
 
§ 5    Kassarapport per 2003-12-15 enligt bilaga 1 avhandlades och lades             Kassarapport  
 med godkännande till handlingarna med följande kommentar:   
 Budgeterat underskott för 2003 återhämtat under 2003. 
      
§ 6   Inkomna handlingar föredrogs. Dessa omfattade brev från Svenssons   Inkomna  

Begravningsbyrå i Ängelholm vari de meddelar det tråkiga beskedet  handlingar  
att Gösta Carlsson är avliden samt protokoll från Stockholms-                                                
avdelningens styrelsesammanträde 2003-10-24 och 2003-11-14. 

  
§ 7 Gunnar Ohlsén och Göran Lundahl representerade vid Stockholmsavd Stockholmsavd 
 årsmöte 11-17, vilket avhölls i Militärsällskapets nya lokaler på  årsmöte                       
 Långa raden. Helmuth Benedy överlämnade ett fotoarkiv som, enligt                              
 önskemål, öppnades på dagens styrelsemöte av ordföranden. 
        Ett stort tack till Helmuth Benedy för ett fantastiskt arbete. 
 
§ 8 Utvärdering och ekonomisk redovisning av jullunchen den 29 nov. Jullunch 2003 
 Ordf konstaterade att det blev en mycket lyckad tillställning. 
 Mässen är bokad för 2004 års jullunch till lördag 11-27 med samma 
 tidsplan som 2003. Ekonomisk redovisning enligt bilaga 2. 
 Beslöts att fortsättningsvis köpa present till mässpersonalen som Beslut 
 kommer att överlämnas under jullunchen. 
     
§ 9  Planerings- och anmälningsläget resan 2004.   Resan 2004 
 Gunnar Ohlsén informerade om att det i dagsläget är 67 personer anmälda.  
 Detta kommer att innebära att det kommer att behövas två bussar. 



 Det är reserverat sängplatser för 80 pers 
 Beslöts att ytterligare en rekresa kommer att genomföras.   Beslut 
 G Ohsén kommer att skicka ut ett infobrev till alla anmälda. 
 Lennart Eriksson framhöll vikten av att reservera pengar för medlems-                                                  
 bladet, så att den inte äventyras p g a resan. 
 
§ 10 Föredragning av arbetsgrupp prylar och presenter.  Arbetsgrupp 

G Ohlsén informerade om att han och Lena Wallin besökt företaget                            
Reklamprofiler, där de tagit fram förslag på manschettknappar, slipsnål,                                  
kavajmärke, glas och scarves. 

 P g a justeringsbeting i FM budget måste 2003 års inköp begränsas. 
 Beslöts att inhandla 200 nyckelringar före 2003 års utgång och att Lars Beslut 
 Folkesson avvaktar med  beställning av klockor. 
 Beslöts att vänta till 2004 med ev. nya beställningar.  Beslut  
 
§ 11 Anita Brandfors skall träffa A-C Brorsson efter jul och gå igenom Medlemsregistret 
 medlemsregistret. Några nya medlemmar har tillkommit. 
 På nästa styrelsemöte skall tas upp: 

- Vem är medlem? Eventuell motion till årsmötet angående förändring                                                             
i stadgarna. 

- Medlemsavgift. Motion till årsmötet. Ständig medlem skall tas bort  
      fr o m 2004.  
-     Pdf-fil över medlemsmatrikel till medlemsbladet.                                                                      
Ansvarig: J-E Norberg. 

 
§ 12 Kamratföreningens stipendium 2004.   Stipendium 
 Följande är för tillfället förslagna som kandidater: Frank Rohman, 
 Irma Öhman och Gunnar Ohlsén. 
  
§ 13 Stadgar. Beslöts att bordlägga frågan med anledning av Jarl Wallefors    Stadgar                             

frånvaro.  
   
§ 14   Föredragning lägesrapport kommittéer enligt nedan:  Kommittéer 

- Tidningskommittén: Jarl Wallefors skall träffa Bo Westman  
      före jul för att ”rätta upp” innehållsförteckningen i 2004 års 
      medlemsblad. Därefter sänds den ut till styrelsemedlemmarna så 
      att de har den före årsskiftet. 

Från styrelsen behövs senast 2004-01-09 
• En ledarartikel från ordf. 
• Artikel om årsmötet mars 2003 från Jan Dorf. 
• Resultatet från enkäten och vad gör styrelsen med underlaget  
      från Lars Folkesson. 
• Artiklar från Gunnar Ohlsén. 

       Jarl Wallefors kommer att informera om hur medlemstidningens  
       kostnader påverkat Kamratföreningens ekonomi i positiv rikting  
       vid nästa styrelsemöte. 

- Aktivitetskommittén: Hade inget att anmäla. 
- Ekonomikommittén: Redovisade första förslag till inkomst- och 
- utgiftsstat för 2004 enligt bilaga 3.   
- Medlemskommittén: Hade inget att anmäla 

 



 
§ 15 Övrigt     

- Gunnar Ohlsén visade foto från Frank Rohmans soldattorp.  
Rohmans nästa uppgift är att tillverka ett slagfält med tennsoldater  
Bilder från tidningen Nordwest Express visades där tillverkningen 
av tennsoldater pågick. 

- Orienterades om att två nya CD tagits fram på Regementets dag  
respektive Nationaldagsfirandet. 

 
§ 16 Nästa möte 23 januari kl 1500. Plats: Landalabaracken.  Nästkommande 
                           möte 

   
§ 17 Ordf förklarade mötet för avslutat.    Avslutande          

       
 
 
 
 
Vid protokollet                    Justeras 
 
 
 
Lena Wallin  Anders Emanuelson  
Mötessekreterare                Ordf  
 


