
Hallands regementes  och    PROTOKOLL 
Hallandsbrigadens Kamratförening  
   2004-08-27 
 
Styrelsesammanträde 
 
Tid: 2004-08-27  kl. 1600-1800 
 
Plats: Landala-baracken. 
 
Närvarande: Gunnar Ohlsén, Jan Dorf, Lars Ahlberg, Anders Sträng,                                                         
Lena Wallin, Lars Folkesson och Per Ljungnér. 
  
Anmält förhinder: Anders Emanuelson, Lennart Eriksson, Jan-Erik Nordberg,                                                    
Anita Brandfors och Bengt Malmsten.  
 
§ 1 Vordf hälsade de närvarande kamraterna välkomna samt 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 04-06-01 lades med godkännande Mötesprot. 
 till handlingarna. 
 
§ 5    I kassamästarens frånvaro bordlades redovisning av aktuell kassarapport. Kassarapport  
       
§ 6   Inkomna handlingar föredrogs. Dessa omfattade brev från   Inkomna                           

Skanör-Falsterbo församling, vari de meddelar det tråkiga beskedet att  handlingar                                            
övlt Bertil Fredborg har avlidit, protokoll från Stockholmsavdelningens                                   
styrelsesammanträden 2004-04-23 och tidsplan för höstens möte,                                                            
Älvsborgaren nr 2 2004 samt hälsningskort från Jarl Wallefors, vistandes                                                                   
i toppstugan på Gåsen.   

 
§ 7 Beslöts att arbetet skall bedrivas i nedanstående kommittéer.  Kommittéer 

 
Medlemskommittén:  Lars Folkesson, Jan-Erik Nordberg,   Beslut                                                                   

Anita Brandfors, Bengt Malmsten. 
 
Ekonomikommittén:  Lars Ahlberg, Lennart Eriksson. 
 
Anders Sträng och Gunnar Ohlsén återkommer på nästa styrelsemöte                                                              
med tidningskommittén respektive aktivitetskommittén sammansättning.                                       
Beslöts att respektive kommittéansvariga skall redovisa förslag till     Beslut                                           
kommittévisa uppgifter.  

 
§ 8 I kassamästarens frånvaro bordlades redovisning av slutlig      Årsmötet 2004                                                                      

ekonomisk redovisning av årsmötet 2004. 
 



§ 9 Gunnar O återkommer med slutlig ekonomisk redovisning av resan 2004,   Resan 2004                                                                       
då inte allt har reglerats.  

 
§ 10 Lars Folkesson orienterade om planeringsläget av Infanterifesten Infanterifesten                                                              

fredagen den 10 september. Vid styrelsemötet 2004-08-27 hade 36 anmält                                                      
sig till middagen. Styrelsen uppmanades att envar påminna medlemmarna.                                                        
Beslöts att kamratföreningen sponsrar Infanterifesten med en   Beslut                           
måltidsdryck.  

 
§ 11 Föredragshållare till årsmötet 2005 diskuterades. Stefan Kristiansson,     Årsmötet 2005                                                             

Marco Smedberg, ÖB, Anders Carell och terrorism var namn och ämnen                                                             
som diskuterades.  

 
§ 12 Inriktning av resan 2006 avhandlades. Jan D orienterade om att han har  Resan 2006                                                 

varit i kontakt med Allan Blücher på FMHS. Han är en mångårig erfaren                                                               
Polen resenär och hans hustru är född i Polen. Allan B är intresserad att                                                           
vara behjälplig och kommer att ta fram ett antal möjliga besöksobjekt                                                                  
från dåtid till nutid. Allan skulle även kunna att tänka sig att delta i resan.                                                    
Andra områden som diskuterades var: Danmark – Schleswig-Holstein,                                                   
Normandie, Alsace samt modifierad resa 2004 med Breitenfeld och                                                          
Weissenfels.  

 
§ 13 Föredragning lägesrapport kommittéer enligt nedan:  Kommittéer 

- Tidningskommittén: Överlämning har ej medhunnits mellan Jarl W                                                      
och Anders S.  

- Aktivitetskommittén: Hade inget att anmäla. 
- Ekonomikommittén: Hade inget att anmäla. 
- Medlemskommittén: Hade inget att anmäla 
Beslöts att Gunnar O och Anita B skall tillsända Irma Öhman och                                                           
Frank Rohman bevis i form av telegramblankettenn, för deras ständiga       Beslut                                  
medlemskap. 

 
§ 14 Lars A orienterade om det fortsatta arbetet med Hallands regemente    Historiedelen                                  

och Hallandsbrigadens historiedel. Beslöts att godkänna fortsatt Beslut                                               
handläggning enligt bilaga 1. 

 
§ 15  Styrelsemedlemmarna uppmanades att till nästa möte fundera på vilka                                                              

som kan tänka sig ta över sekreterarens uppgifter 
  
§ 16 Övrigt     

- Gunnar O och Lennart E har representerat kamratföreningen i                                         
samband med Gunnar Samuelssons jordfästning. Beslöts att Beslut                                                
kamratförening skall tillsända Götiska förbundet 200 kronor.   

- Jan D orienterade om att kamratförening har uppvaktat Eric                                                         
Rasmusen i samband med hans utnämning till hedersdoktor.  

- Gunnar O orienterade om hans samtal från Al Samfors angående                                       
Stockholmsavd framställan om att erhålla sex stycken krus.                                                           
Beslöts att godkänna Stockholmsavd framställan.                 Beslut  

 
 
 



§ 17 Nästa möte 15 oktober kl 1600. Plats: Landalabaracken.  Nästkommande 
                           möte 

   
§ 18 Vordf förklarade mötet för avslutat   Avslutande 
 
 
Vid protokollet                    Justeras 
 
 
 
 
 
 
Jan Dorf  Gunnar Ohlsén  
Mötessekreterare                Vordf  
 


