
Hallands regementes  och    PROTOKOLL 
Hallandsbrigadens Kamratförening  
   2004-10-15 
 
Styrelsesammanträde 
 
Tid: 2004-10-15  kl. 1600-1800 
 
Plats: Landala-baracken. 
 
Närvarande: Anders Emanuelson, Gunnar Ohlsén, Jan Dorf, Lars Ahlberg,                                           
Anders Sträng, Lennart Eriksson, Jan-Erik Nordberg och Anita Brandfors. 
  
Anmält förhinder: Lars Folkesson, Lena Wallin, Per Ljungnér och                                                          
Bengt Malmsten.  
 
§ 1 Ordf hälsade Allan Blücher och de närvarande kamraterna välkomna Öppnande 

samt förklarade styrelsemötet öppnat.  
 
§ 2 Kallelse hade utsänts i laga ordning och beslutsmässighet förelåg. Kallelse 
   
§ 3    Utdelad föredragningslista för mötet fastställdes.  Föredragningslista 
  
§ 4 Allan Blücher föredrog ett gediget framarbetat underlag till möjlig                                                               

inriktning av resan 2004 till Polen. Underlaget omfattade ett norr och                                                                  
ett syd alternativ. Föredraget underlaget enligt bilaga 1. Allan är villig                                                                     
att vara behjälplig vid förberedelser inför och genomförande av resan                                                              
2006. Efter kompletterande frågor från styrelsen tackade ordförande                                                                   
Allan för nedlagt arbete och föredragning. Gunnar O meddelade att                                                         
Göran Lundahl är villig att bistå med rekognoseringsresan i likhet med                                                           
inför resan 2004, vilket mottogs med stor tacksamhet. Efter en kort                                                         
diskussion beslöts att resan 2006 skall genomföras till Polen enligt     Beslut                                                           
det norra alternativet i stort. Vidare beslöts att Gunnar O tar kontakt                                                                        
med Tomas Roth på Armémuseum för att erhålla kompletterande                                                              
historiskt underlag.     

 
§ 5  Protokoll från styrelsesammanträde 04-08-27 lades med godkännande Mötesprot. 
 till handlingarna. 
 
§ 6    Då kassamästaren för närvarande har problem med datastödet, kunde  Kassarapport                                              

inga skriftliga rapporter presenteras. I grova drag har kamratföreningen                                               
per dagens datum 121,000 kr på postgiro och 62,000 kr på bankbok,                                                     
utöver fonder. På förslag från kassamästaren beslöts att kassamästaren   Beslut                                                   
tar kontakt med vår medlem, Mikael Eriksson, på Föreningssparbanken                                           
om möjliga placeringar av kontanta medel, insatta på postgiro och                                    
bankbok. Detta underlag föredras på kommande styrelsemöte.    

       
§ 7   Inkomna handlingar föredrogs. Dessa omfattade protokoll från Inkomna 

Stockholmsavdelningens styrelsesammanträden 2004-05-28 och handlingar                                            
2004-08-27 innehållande tidsplan för höstens möte, tackbrev för                                             



kamratföreningens uppvaktning från Carl-Gustaf Thölin på hans                                            
födelsedag samt MD S kuriren nr 3/2004.   

 
§ 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. 
 

 Tidningskommittén: Anders Sträng, Bo Westman, Lars-Arne Karlsson,                                                    
    Ann-Cristie Brorsson, Lars Ahlberg 
 
Aktivitetskommittén: Gunnar Ohlsén 
 Till kommittén har Gunnar knutit arbetsgrupp resan                                          

2005 till Lund bestående av Jan-Erik Nordberg,                                           
Lena Wallin och Lennart Eriksson.  

 
§ 9 Kassamästaren föredrog ekonomiskt utfall av årsmötet 2004. Utgifterna    Årsmötet 2004                                                
uppgick till 34,000 kr och intäkterna till 17,000 kr. Beslöts att lägga detta med Beslut                                        
godkännande till handlingarna.  
 
§ 10 Gunnar O föredrog slutlig ekonomisk redovisning av resan 2004.   Resan 2004                                                                       

Beslöts att lägga detta med godkännande till handlingarna.  Beslut 
 
§ 11 Ordf redogjorde för utfallet av genomförd Infanterifest fredagen Infanterifesten                                                              

den 10 september. Tillställningen hörsammades av ett 40-tal medlemmar                                                         
och stämningen under kvällen var hög i sedvanlig ordning. 

 
§ 12 Föredragning lägesrapport kommittéer enligt nedan:  Kommittéer 

- Tidningskommittén: Kommittén har konstituerat sig. Kommittén                                                    
yrkade om anslag omfattande 1,000 kr för bilresor, telefonsamtal                                            
samt lunchsammanträden. Beslöts att godkänna detta yrkande. Beslut  

- Aktivitetskommittén: Hade inget att anmäla. 
- Ekonomikommittén: Hade inget att anmäla. 
- Medlemskommittén: En uppdaterad medlemsmatrikel har framtagits.                                               

Denna skall delges styrelsemedlemmarna. Hemsidan kommer under                                                
hösten att uppdateras. CD-skivan innehållande foto från resan 2004                                                  
har sänts ut till de som har beställt denna.    

 
§ 13 Då sekr har påbörjat sin tjänst på HKV, måste de direkta                                                       

sekreterareuppgifterna övertagas av någon annan. Då ingen hade anmält                                                   
sitt intresse enligt förra styrelsemötet, beslöts att Ordf skall efterhöra Beslut                                                   
Lars Folkesson möjlighet att överta dessa uppgifter.  

 
§ 14 Övrigt     

- Beslöts att Gunnar Ohlsén och Jan Dorf skall representera  Beslut                                          
moderföreningen vid Stockholmsavd årsmöte 2004-11-15. Gunnar O                                                
skall efterhöra hos Hallandsgruppen om de kan bistå med bil.                                                  
Historiedelen utdelas till Stockholmsavd medlemmar som är                                                  
närvarande på årsmötet.   



- Gunnar O orienterade om att mässen är beställd för genomförandet                                                   
av jullunchen lördagen den 27 november. Programmet kommer att                                                                                    
vara i likhet med förra året, d v s möjlighet till bastubad och                                                         
samling på mässen från kl 1300 och att själva jullunchen börjar                                                          
kl 1500. Efter jullunchen skall Jan-Erik visa bilder från resan 2004                                                
samt att Gunnar O skall orientera om resan till Lund 2005                                                     
respektive resan till Polen 2006. Beslöts att Jan D är ansvarig Beslut                                                            
för anslag på MHS H, Lena W för FMHS, Anita B för FM LOG och                                                     
Lars A för Lv 6. Gunnar O är ansvarig för framtagning av anslag                                                      
och genomförandet jullunchen. Beslöts att Ann-Marie Johansson        Beslut                                             
skall inbjudas, som tack för hennes mångåriga stöd till                                                 
kamratföreningen, bl a i samband med genomförandet av årsmöten.    

- Lars A orienterad om SMB framställan att erhålla resterande böcker                                                           
av historiedelen, för försäljning genom deras försorg. Beslöts att   Beslut                                                     
avslå denna framställan då kvarvarande 200 ex behövs för                                                      
föreningens framtida behov. SMB kan dock erhålla ett exemplar för                                                         
en eventuell upptryckning och vidare försäljning, varvid                                                    
kamratförening skall erhålla intäkter från denna. Vidare meddelade                                                     
Lars A att han inte är villig till omval, men kommer att kvarstå och                                            
arbeta i tidningskommittén 

- Anita B orienterade om att Tage Nilsson fyller 95 år på                                      
styrelsemötesdagen. Vidare meddelade Anita att hon inte kommer                                              
att ställa upp för omval, då hon kommer att sluta sin tjänst på                                                       
FM LOG under perioden.  

 
§ 15 Nästa möte 10 december kl 1600. Plats: Landalabaracken.  Nästkommande 
                           möte 

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


