
Hallands regementes  och    PROTOKOLL 
Hallandsbrigadens Kamratförening  
   2004-01-23 
 
Styrelsesammanträde 
 
Tid: 2004-01-23 kl. 1500-1700 
 
Plats: Landala-baracken. 
 
Närvarande: Anders Emanuelson, Jarl Wallefors, Jan Dorf, Lennart Eriksson,                                           
Gunnar Ohlsén (ej § 12), Lars Folkesson (fr o m § 15), Lars Ahlberg,                                                 
Per Ljungnér och Bengt Malmsten (t o m § 14).  
  
Anmält förhinder: Anita Brandfors, Jan-Erik Nordberg och Lena Wallin.  
 
§ 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 03-12-15 lades med godkännande Mötesprot. 
 till handlingarna. 
 
§ 5    Kassarapport per 2004-01-14 enligt bilaga 1 avhandlades och lades             Kassarapport  
 med godkännande till handlingarna.  
      
§ 6   Inkomna handlingar föredrogs. Dessa omfattade jul- och nyårshälsning Inkomna  

från Frank Rohman, vari han inbjuder till evenemanget den 12 juni 2004,    Handlingar 
tackbrev för kamratföreningens uppvaktning från Bengt Malmsten på                                   
hans födelsedag samt Smålandsartilleristen nr 2 2003.  

  
§ 7  Planerings- och anmälningsläget resan 2004.   Resan 2004 
 Gunnar Ohlsén informerade om att det i dagsläget är 70 personer anmälda.  

En dubbeldäckad buss, som rymmer 72 personer, är beställd på                                         
Sennan Buss. Vidare redovisades kostnaden för resans genomförande,                                            
vari kostnad för en rekresa ingår. Beslöts att kostnaden per deltagare  Beslut                                               
är 2 500 kronor. I denna kostnad ingår resekostnader, färjebiljetter,                                                     
tre övernattningar på hotell med frukost, två luncher samt inträde                                                         
på museum. Vidare beslöts att från och med 2004 skall studieresorna Beslut                                          
redovisas på särskilt konto i bokföringen. Avslutningsvis redogjorde                                              
Gunnar för det informationsbrev som skall tillsändas anmälda deltagare. 

  
§ 8 Lars Ahlberg redovisade uppdaterat förslag till inkomst- och utgiftsstat  Inkomst- 
  för 2004. Jarl Wallefors meddelade att medlemsbladet kan bli något dyrare och utgiftsstat                               

med anledning av att sidantal kan komma att öka något.                              2004                                   
Beslöts att godkänna styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för  Beslut                                 
2004 inför årsmötet 2004 enligt bilaga 2.  

    



§ 9 Jan Dorf och Jarl Wallefors redovisade vilka som kan erhålla   Stadgar 
medlemskap i kamratföreningen. Stadgarna medger att även ej                                                   
anställda eller ej före detta anställda kan erhålla medlemskap i föreningen. 
  

§ 10  Diskuterades medlemsavgifter för 2005. Beslöts att föreslå årsmötet   Avgifter 2005                                              
2004 att dessa skall vara oförändrade 2005, men att möjligheten till                                              
ständigt medlemskap skall borttagas.  

 
§ 11 Jarl Wallefors redogjorde för planeringsläget av medlemsbladet 2004. Medlemsbladet 

Beslöts att Jan-Erik Nordberg tar fram adressetiketter och inbetalnings- 2004                                               
kort, Jan D trycker upp kallelse till årsmötet i dubbelviktformat och                                               
Gunnar O trycker upp ett särskilt aktivitetsblad.                                                                              
Underlaget skall lämnas senast fredagen den 20 februari till ett antal av                                  
1.200 exemplar i ANFA-huset. Packning av medlemsbladet                                                     
genomförs tisdagen den 24 februari med start kl 0800. Som underlag                                                    
för upprättande av aktivitetsbladet beslöts att infanterifesten skall   Beslut                                           
genomföras lördagen den 28 augusti 2004 respektive lördagen den                                                  
27 augusti 2005, att jullunchen skall genomföras lördagen den                                                         
27 november 2004 respektive lördagen den 26 november 2005 samt att                                      
årsmötet 2005 förläggs till fredagen den 8 april. Vidare inplaneras en                                     
historisk resa i närområdet maj 2005.  

 
§ 12 Mötet beslöt att Gunnar Ohlsén skall tilldelas kamratföreningens             Kamratföreningens 

stipendium för 2004 bland annat för det gedigna arbetet med studieresor. stipendium 
 
§ 13 Gunnar Ohlsén föredrog slutligt förslag på utformning av nyckelringen.  Ag prylar och  

Mötet beslöt att kamratföreningen betalar kostnaden för inköp av            presenter 
nyckelringar, dessa medel kommer att återkomma föreningen,  Beslut                                            
efterhand som nyckelringarna försäljs till medlemmar.  
 

§ 14 Arbetsläget årsmötet 2004. 
- Jarl W orienterade om att han inte har fått slutligt klartecken av                                                  
general Johan Hederstedt, han kommer att ringa i nästa vecka.                                                         
- Per L redovisade att kostnaden för en middag på officersmässen                                                
är 275 kr. I denna kostnad ingår förrätt med öl, huvudrätt med vin samt                                                                           
kaffe och kaka. Mötet beslöt att genomföra middagen på officersmässen Beslut                                                
under förutsättning att inga kostnader uppkommer för den preliminär                                        
bokning som är gjord i militärrestaurangen. Kostnaden för enskilde för                                       
middagen blir oförändrat 180 kr.                                                                                                                
- Jan D utdelade utkast till verksamhetsberättelse 2003. Styrelse-                                       
medlemmar uppdrogs att inkomma med synpunkter till Jan D senast                                          
fredagen den 5 mars.                                                                                                                                      
- Beslöts att inbjuda vardera en representant från Stockholmsavdelningen, Beslut                            
Lv 6 kamratförening, Flottans Män i Halmstad samt                                                                                 
F 14 – FMHS – MHS H kamratförening. Vidare beslöts att inbjuda                                                
C Lv 6 och C FMHS.                                                                                                                                                        
- Jan D utdelade utkast till arbetsplan för 2004. Styrelse-                                                        
medlemmar uppdrogs att inkomma med synpunkter till Jan D senast                                        
fredagen den 5 mars.                                                                                                                                      
- Jan D orienterade om att han varit i kontakt med valberedningen.                                                       
 



- Jan D informerade om att kontakt tagits med Carl-Gustaf Bergenstråhle                                          
vad avser öppethållning av museet.                                                                                                             
- Mötet beslöt att Lars F ansvarar för arrangemanget på mässen/matsalen. Beslut          
Gunnar O överlämnar underlag m m till Lars F. 
.                                                                                                                                         

§ 15   Föredragning lägesrapport kommittéer enligt nedan:  Kommittéer 
- Tidningskommittén: Se § 11. 
- Aktivitetskommittén: Hade inget att anmäla. 
- Ekonomikommittén: Hade inget att anmäla. 
- Medlemskommittén: Hade inget att anmäla 

 
§ 16 Övrigt     

- Jarl Wallefors orienterade att han hade uppvaktat Anton Lundgren                                                          
på hans 92-årsdag samt redogjorde för brevet han erhållit från                                                          
Oscar Bergqvist. 

- Gunnar O redovisade slutlig ekonomisk redovisning av jullunchen                                            
enligt bilaga 3. I denna är även kostnaden för gåvan till                                               
mässpersonalen inräknad.  

-  
 
§ 17 Nästa möte 12 mars kl 1600. Plats: Landalabaracken.  Nästkommande 
                           möte 

   
§ 18 Ordf förklarade mötet för avslutat.    Avslutande          

       
 
 
 
 
Vid protokollet                    Justeras 
 
 
 
Jan Dorf  Anders Emanuelson  
Mötessekreterare                Ordf  
 


