
Hallands regementes  och    PROTOKOLL 
Hallandsbrigadens Kamratförening  
   2004-06-01 
 
Styrelsesammanträde 
 
Tid: 2004-06-01 kl. 1600-1800 
 
Plats: Landala-baracken. 
 
Närvarande: Anders Emanuelson, Jan Dorf, Gunnar Ohlsén, Lars Ahlberg,                                          
Anders Sträng, Bengt Malmsten, Lena Wallin och Anita Brandfors. 
  
Anmält förhinder: Lars Folkesson, Lennart Eriksson, Jan-Erik Nordberg                                                          
och Per Ljungnér.  
 
§ 1 Ordf hälsade de närvarande kamraterna välkomna och tackade alla Öppnande 

för en mycket trevlig och givande resa till Tyskland, i synnerhet                                                                       
till Gunnar Ohlsén med bistånd av Jarl Wallefors för deras gedigna                                                          
insatser före och under resan, samt förklarade styrelsemötet öppnat.  

 
§ 2 Kallelse hade utsänts i laga ordning och beslutsmässighet förelåg. Kallelse 
   
§ 3    Utdelad föredragningslista för mötet fastställdes.  Föredragningslista 
  
§ 4  Protokoll från styrelsesammanträde 04-04-23 lades med godkännande Mötesprot. 
 till handlingarna. 
 
§ 5    I kassamästarens frånvaro bordlades redovisning av aktuell kassarapport. Kassarapport  
       
§ 6   Inkomna handlingar föredrogs. Dessa omfattade protokoll från  Inkomna                           

Stockholmsavdelningens styrelsesammanträden 2004-02-27 och  handlingar                               
2004-03-26 samt kamratföreningstidningen Smålandsartilleristen                                                                         
nr 1 2004.  

 
§ 7 En kortfattad utvärdering av resan 2004 genomfördes.  Resan 2004 

Alla inkomna synpunkter har alla varit mycket positiva. Gunnar O                                                             
redovisade preliminärt ekonomiskt utfall av resan 2004 och återkommer                                                                
med slutlig redovisning vid nästa styrelsemöte. Jan D orienterade om att                                                                 
Jan-Erik N är klar med CD-skivan, att Jan-Erik kommer att redigera av                                                                   
Jan D inspelad video samt att tidningsartikel är under skrivande, för att                                                                
sändas till HP och HN.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 8 På styrelsemötet 2004-04-23 beslöts att arbetet skall bedrivas i      Kommittéer                          
nedanstående kommittéer, med utsedda ordföranden i respektive                                                                                                   
kommitté. Dessa skall till nästa styrelsemöte lämna förslag på                                                         
sammansättning, uppgifter och hur arbetet skall bedrivas.  
 
Tidningskommittén:   Anders Sträng.     

    
 Aktivitetskommittén: Gunnar Ohlsén. 
 

Medlemskommittén:  Lars Folkesson.                         
  

Ekonomikommittén:  Lars Ahlberg.  
 
§ 9 I kassamästarens frånvaro bordlades redovisning av slutlig      Årsmötet 2004                                                                      

ekonomisk redovisning av årsmötet 2004. 
 
§ 10  Årsmötet 2005 var tidigare inplanerats till fredagen den 8 april 2005. Årsmötet 2005                                

Då denna dag sammanfaller med utryckning för åldersklassen 04/05,                                                                 
beslöts att årsmötet 2005 genomförs fredagen den 18 mars 2005.   Beslut                                                  
Jan-Erik uppdras att lägga ut meddelande om detta på hemsidan.  

  
§ 11 Föredragning lägesrapport kommittéer enligt nedan:  Kommittéer 

- Tidningskommittén: Överlämning har ej medhunnits mellan Jarl W                                                      
och Anders S.                                                                                                                    
Aktivitetskommittén: Beslöts att resan 2005 med slaget       Beslut                                                   
vid Lund som tema skall genomföras lördagen den 28 maj. Efter                                                          
kontroll med mässen visade det sig att Infanterifesten inbokad till                                                  
fredagen den 27 augusti, vilket innebär en förändring av i                                                   
Medlemsbladet 2004 angiven tidpunkt. Jan-Erik uppdras att lägga                                                     
ut meddelande om detta på hemsidan.   

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

 
§ 12  Beslöts att styrelsens sommaravslutning skall genomföras onsdagen den  Sommaravslutning                                                                

16 juni, med samling på John Bull kl 1800 och middag på Pio-Pio kl 1900.                                                         
Jan D reserverar bord och envar anmäler snarast sitt deltagandet till honom.                                                        
Anders S och Lars Ahlberg har tyvärr anmält att de inte kan närvara.                                                                     
Jarl W och Lars N inbjuds till sommaravslutningen. 

 
§ 13  I Jan-Eriks frånvaro bordlades förevisning av hemsidan.  Hemsidan 
 
§ 14 Övrigt     

- Gunnar O förevisade slutlig version av nyckelringen. Beslöts att    Beslut                                                    
denna ska beställas till ett antal 150 exemplar. 

- Gunnar O orienterade om erhållet brev från Carl-Fredrik von Mentzer                                      
från Stockholmsavdelningens rekresa till Finland. Brevet utgör även                                           
underlag till artikel i kommande medlemsblad. 

- Lars A orienterade om det fortsatta arbetet med Hallands regemente                                                  
och Hallandsbrigadens historiedel. Alla sidor är satta ,vilket innebär                                                 
ett omfång av 353 sidor, som kommer att kompletteras med ett antal                                                   



foton. Den 2 juni genomförs redaktionsmöte och besök på tryckeriet                                                       
är inplanerat till den 14 eller 18 juni. 

 
§ 15 Nästa möte 27 augusti kl 1600. Plats: Landalabaracken.  Nästkommande 
                           möte 

   
§ 16 Ordf förklarade mötet för avslutat.    Avslutande 
 
 
 
 
Vid protokollet                    Justeras 
 
 
 
Jan Dorf  Anders Emanuelson  
Mötessekreterare                Ordf  
 


