
Hallands regementes  och    PROTOKOLL 
Hallandsbrigadens Kamratförening  
   2004-12-10 
 
Styrelsesammanträde 
 
Tid: 2004-12-10  kl. 1600-1800 
 
Plats: Landala-baracken. 
 
Närvarande: Anders Emanuelson, Gunnar Ohlsén, Jan Dorf, Lennart Eriksson,                                 
Jan-Erik Nordberg, Anders Sträng, Bengt Malmsten (fr o m §8),                                                      
Anita Brandfors (t o m §12) och Per Ljungnér. 
  
Anmält förhinder: Lars Ahlberg, Lars Folkesson och Lena Wallin.  
 
§ 1 Ordf hälsade de närvarande kamraterna välkomna samt förklarade Öppnande 

styrelsemötet öppnat och tackade för en väl genomförd jullunch.  
 
§ 2 Kallelse hade utsänts i laga ordning och beslutsmässighet förelåg. Kallelse 
   
§ 3    Utdelad föredragningslista för mötet fastställdes.  Föredragningslista 
  
§ 4  Protokoll från styrelsesammanträde 04-10-15  lades med godkännande Mötesprot. 
 till handlingarna. 
 
§ 5    Kassamästaren föredrog aktuell kassarapport enligt bilaga 1, vilken lades Kassarapport 
  med godkännanden till handlingarna. 
       
§ 6   Inkomna handlingar föredrogs. Dessa omfattade tackbrev för kamrat- Inkomna  
 föreningens uppvaktning från Ordf Anders Emanuelson, Axel Ahlfors         Handlingar                                                

och Tage Nilsson på deras födelsedagar, tackbrev för kamrat föreningens  
 ihågkoms med anledning Georg Kasperssons bortgång. Vidare har                                                        

inkommit medlemstidningarna Wendisten nr 1 och 2 samt 
  Södra Skåningarna. 
 
§ 7 Gunnar O föredrog att moderföreringen genom Gunnar Ohlsén,                                                       

Jan Dorf, Lennart Rydén och Göran Lundahl deltog i Stockholms- 
 avdelningens årsmöte. Årsmötet var mycket trevligt och många kamrater                                      

hade hörsammat kallelsen. Göran Lundahl bistod med transporten till  
 Stockholm och Hallandgruppen med övernattningen på Karlberg.  
 Beslöts att moderföreningen skall stå för lunchkostnaden för Gunnar, Beslut  
 Lennart och Göran, vilken uppgick till 240 kronor. Styrelsen framför ett  
 varmt tack till Göran L.    
 
§ 8 Gunnar O föredrog genomförandet av årets jullunch, vilken blev ånyo en  Jullunch 
          succé. 76 medlemmar hade hörsammat inbjudan. Styrelsen framför ett  
 varmt tack till Conny Benjaminsson, Mattias Röjer och Göran Lundahl 
 som bidrog med fina priser till lotteriet. Beslöts att styrelsemedlemmar  Beslut 
 skall bjudas på jullunchen och att detta skall gälla även på kommande 
 julluncher. Vidare beslöts att moderföreningen skall överlämna två  



 biobiljetter till vardera Maria, Mia och Anna på mässen. Lars F ansvarar  
 för inköp och överlämnande före jul. Kamratföreningens kostnad för  

genomförandet uppgick till ca 2 200 kronor. Kuvertpriset sponsrades                                              
av föreningen med 50 kronor per kuvert. 

     
 
§ 9 Ordf har varit i kontakt med Johan Tunberger som föredragshållare på  Årsmötet 
 årsmötet. Johan T lovar att återkomma med svar till Ordf. Andra alternativ  
 kan vara föredrag om Battle Group eller terrorism. 
  
 
§10 Lennart E föredrog förslag till placering av medel innestående på bankbok  Ekonomi 
 och postgiro. Tidigare 68 000 kronor innestående på bankbok har sats in på  
 annat konto, som ger 3,05 % ränta. per år. Vidare föreslog Lennart E att  
 50 000 kronor av kapitalet på postgirot skall sättas in på SPAX Europa i  
 Föreningsbanken. Detta konto ger en garanterad ränta på minst 5 % på tre år.  
 Avgiften för att öppna detta konto är 900 kronor. Beslöts att sätta in 50 000 Beslut 
 kronor på konto enligt Lennart E förslag.   
 
§11 Jan D föredrog utkast till verksamhetsberättelse, Vissa kompletteringar Årsmötet 
 vidtogs. Lennart E återkommer till Lars F med kompletteringar vad avser  
 aktuellt medlemsantal per 2004-12-31. 
 
§12    Föredragning av lägesrapport kommittéer.       Kommittéer 

- Tidningskommittén: Arbetet fortsätter enligt plan. Fördelning av                                                     
ansvaret av innehållet i tidnigen är klart. Det är för närvarande oklart                                                      
om Hallandsgruppen kan bekosta tryckkostnaden. Anders S återkommer                                              
med fortsättning i frågan.  

- Aktivitetskommittén: Gunnar O har besökt Eric Rasmusson som är                                                      
bekant med vår tilltänkta guide Göran Larsson vid resan till Lund våren                                                
2005. Mikael L är beredd att bränna ner videofilmer tagna av Axel                                                  
Ahlfors och Jan Dorf under Tysklandsresan på CD. 

- Medlemskommittén: Medlemsmatrikeln är uppdaterad. Hemsidan är                                          
uppdaterad, visst arbete återstår med inköpssidan. Beslöts att  Beslut                    
kvarvarande sköldar och tallrikar skall erbjudas till försäljning till ett pris                                             
av 300 kronor  per styck. Jan-Erik emotser information från kommittéer                                                 
att lägga ut på hemsidan. 

- Ekonomikommittén: Arbetet har uppstartats vad avser ekonomi inför                                            
årsmötet.  

 
§13 Bengt M föredrog att han och Lena Wallin är beredda att överta Anita                                     

Brandfors uppgifter.         
 
§14 Övrigt 

- Uppdatering av medlemsstatistik till SMKR är begärd och skall åtgärdas   
 av Lennart E. 

- Gunnar O förevisade den införskaffade nyckelringarna som har                                                                  
levererats till antal av 241 stycken. Kostnaden för förening har uppgått                                                   
till 37 kronor per ring. Beslöts att dessa skall försäljas till ett pris av Beslut                                                           
50 kronor och att styrelsemedlemmar skall erhålla var sitt exemplar                                         
kostnadsfritt. Stockholmsavd har erhållit 22 stycken som moder-                                                    



förening emotser en betalning av på 37 kronor stycket. Resterande                                                           
13 kronor tillfaller Stockholmsavd.  

- Beslöts att Ordf skall avtacka vår avgående landshövding och                  Beslut                                        
överlämna bordsflaggan och nyckelring. 

         
§15  Nästa möte 21 januari kl 1600. Plats: Landalabaracken. Nästkommande. 
  möte 
§ 16  Ordförande avslutade mötet och önskade styrelsen God jul och                                                            
 Gott  Nytt År. 
 
 
 
Vid protokollet                    Justeras 
 
 
 
 
 
 
Jan Dorf  Anders Emanuelson  
Mötessekreterare                Ordf  
 


