
Hallands regementes  och    PROTOKOLL 
Hallandsbrigadens Kamratförening  
   2004-04-23 
 
Styrelsesammanträde 
 
Tid: 2004-04-23 kl. 1600-1800 
 
Plats: Landala-baracken. 
 
Närvarande: Anders Emanuelson, Jan Dorf, Gunnar Ohlsén, Lars Ahlberg,                                           
Lennart Eriksson, Bengt Malmsten, Jan-Erik Nordberg och Anita Brandfors. 
  
Anmält förhinder: Lars Folkesson, Anders Sträng, Lena Wallin                                                                     
och Per Ljungnér.  
 
§ 1 Ordf hälsade de närvarande kamraterna välkomna och tackade alla Öppnande 
 för väl genomfört årsmöte samt förklarade styrelsemötet öppnat.  
 
§ 2 Kallelse hade utsänts i laga ordning och beslutsmässighet förelåg. Kallelse 
   
§ 3    Utdelad föredragningslista för mötet fastställdes.  Föredragningslista 
  
§ 4  Konstituerande sig styrelsen enligt följande:   Konstituerande 
 
Anders Emanuelson Ordf         
Gunnar Ohlsén Vordf    
Jan Dorf  Sekr 
Lars Folkesson Klubbmästare    
Lennart Eriksson  Kassaförvaltare                                                                                                                                             
Anders Sträng Ledamot   

Jan-Erik Nordberg PR och infoansvarig 
Lars Ahlberg  Ledamot  

Bengt Malmsten Ledamot  
Anita Brandfors Ersättare  
Per Ljungnér  Ersättare 
Lena Wallin  Ersättare Bitr sekr  
  
Beslöts att arbetet skall bedrivas i nedanstående kommittéer. Ordförande Kommittéer                             
för respektive kommitté utsågs, dessa skall till nästa styrelsemöte lämna förslag                                                     
på sammansättning och arbetsuppgifter.  

 
Tidningskommittén:   Anders Sträng.    Beslut 

    
 Aktivitetskommittén: Gunnar Ohlsén. 
 

Medlemskommittén:  Lars Folkesson.                         
  

Ekonomikommittén:  Lars Ahlberg.  
 

Till firmatecknare utsåg Lennart Eriksson och Lars Ahlberg var för sig Beslut 



 
 
§ 5   Protokoll från styrelsesammanträde 04-04-23 lades med godkännande Mötesprot. 
 till handlingarna. 
 Lennart E meddelade att det är ibland är svårt att tyda meddelande på                                                     

inbetalningskorten, i vissa stycke saknas namnuppgifter. Enstaka ständiga                                                   
medlemmar inbetalar årlig medlemsavgift, dessa medel insätts på                                                      
tidningsfonden. Kontroll av fakturan från mässen kommer att ske med                                                                   
Per L. 

  
§ 6    Protokoll från årsmötet lades med godkännande till handlingarna. Årsmötesprot. 
 
§ 7    Kassarapport per 2004-03-05 enligt bilaga 1 avhandlades och lades             Kassarapport  
 med godkännande till handlingarna.  
      
§ 8   Inkomna handlingar föredrogs. Dessa omfattade kamratförenings-    Inkomna 

kamratföreningstidningen Wendisten nr 1 2004.   Handlingar  
 
§ 9 En kortfattad utvärdering av årsmötet 2003 genomfördes.  Årsmötet 

Flera spontana uppskattande synpunkter på årsmötet och dess genom-                                                  
förande har kommit styrelseledamöterna till del. Underlag till                                                                  
tidningsartikel med foto har sänts till HP och HN genom Jan D försorg.                               
Artikeln var införd i HP i nerbantad version fredagen den 23 april,                                                                             
Jan D har skickat tackbrev med medlemsbladet 2004 och urklipp från                                                                  
HP till Johan Hederstedt. Lennart E redovisade utkast till ekonomiskt                                                                    
utfall av årsmötet, slutlig redovisning kommer att ske på kommande                                                    
styrelsemöten. Under kommande årsmöten skall försäljning av inköpta                                                             
artiklar medges före årsmötesförhandlingarna. Det var styrelsen                                                                       
uppfattning att kommande årsmöten bör genomföras med middagen på                                                           
officersmässen, men att detta måste vägas mot antalet anmälda deltagare.          

 
§ 10  Gunnar Ohlsén föredrog aktuellt läge vad avser resan 2004. Informations- Resan 2004                                                        

brev har utsänts, vad avser slutlig inbetalning. Exakt deltagarantal kunde                                          
inte redovisas med anledning av förändringar i deltagarantalet, men                                              
bedömdes vara cirka 65 personer. Gunnar O har för närvarande inte                                                      
erhållit bekräftelse på slutliga färjetider. Lennart E, Jan-Erik N och                                              
Gunnar O kommer att träffas kommande vecka för att betala fakturor till                                         
hotellen i Tyskland.  

 
§ 11 Gunnar Ohlsén rapporterade om sitt deltagande i SMKR                                                   
  representantskapsmöte 2004-04-19—04-21. Programmet innehöll                         

mötesförhandlingar, föredrag av genlt Hans Berndtsson om FB 04 samt                                   
studiebesök på ankomstorten. På mötet deltog 47 föreningar av 91                                             
möjliga. Gunnar efterlyste erfarenhetsutbyte mellan deltagande                                              
föreningar.     

 
 
 
 
 
 



 
§ 12 Föredragning lägesrapport kommittéer enligt nedan:  Kommittéer 

- Tidningskommittén: Hade inget att anmäla.                                                           
Aktivitetskommittén: Beslöts att temat för resan 2005 skall vara       Beslut                                                   
Slaget vid Lund. 

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

§ 13 Övrigt     
- Jan-Erik N om att han skall utveckla hemsidan, så att vi skall kunna                                

automatutsända meddelande till medlemmar. 
- Lars A orienterade om det fortsatta arbetet med Hallands regemente                                                  

och Hallandsbrigadens historiedel. 189 sidor är för närvarande satta                                                     
på tryckeriet, vilket utgör cirka hälften av bokens totala sidantal.                                                       
Förord kommer att skrivas av Ordf. Tryckning av de 600 böckerna                                                
kommer att ske i juni 2004.  

- Jarl  W orienterade om att han besökt Barbro Brunander och                                                      
överlämnat fyra exemplar av årets medlemsblad, vilket uppskattades                                                    
mycket av Barbro. 

- Gunnar O orienterade om de inköp av tennfigurer och lergodssaker                                                
som gjordes i Gadebusch. Den sak som väckte störst intresse var                                                  
fanföraren med Västgöta Dals regementes fana. Mötet uppdrog åt                                                 
Gunnar O att säkerställa att denna tennfigur kan försäljas i samband                                                       
med årets resa. 

 
§ 14 Nästa möte 1 juni kl 1600. Plats: Landalabaracken.  Nästkommande 
                           möte 

   
§ 15 Ordf förklarade mötet för avslutat.    Avslutande          

       
 
 
 
 
Vid protokollet                    Justeras 
 
 
 
Jan Dorf  Anders Emanuelson  
Mötessekreterare                Ordf  
 


