
Hallands regementes  och    PROTOKOLL 
Hallandsbrigadens Kamratförening  
   2004-03-12 
 
Styrelsesammanträde 
 
Tid: 2004-03-12 kl. 1600-1800 
 
Plats: Landala-baracken. 
 
Närvarande: Anders Emanuelson (fr o m §7), Jarl Wallefors, Jan Dorf,                                                  
Gunnar Ohlsén, Lars Folkesson, Lars Ahlberg (fr o m §7),                                                                                 
Per Ljungnér ( t o m §12), Anita Brandfors, Lena Wallin och Bengt Malmsten.  
  
Anmält förhinder: Lennart Eriksson och Jan-Erik Nordberg.  
 
§ 1 Vordf hälsade de närvarande kamraterna välkomna och 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 04-01-23 lades med godkännande Mötesprot. 
 till handlingarna. 
 
§ 5    Kassarapport per 2004-03-05 enligt bilaga 1 avhandlades och lades             Kassarapport  
 med godkännande till handlingarna.  
      
§ 6   Inkomna handlingar föredrogs. Dessa omfattade brev från Herta    Inkomna                                                  

Ekelund, vari hon meddelar det tråkiga beskedet att hennes make avled    Handlingar             
den 30 december 2003, kamratföreningstidningen Södra Skåningarna                                                   
nr 1 2004, brev från Lennart Törnqvist, Stockholmsavd, med hemställan                                           
på medlemsuppgifter, protokoll från Stockholmsavdelningens årsmöte                                           
2003-11-17, konstituerande sammanträde 2003-11-28,                                            
styrelsesammanträden 2003-11-28 respektive 2004-01-23, inbjudan från                                          
SMKR att delta i representantskapsmöte 2004, inbjudan från                                            
kamratföreningen F 14 – FMHS – MHS H till deras årsmöte 2004-03-18                                                  
samt tackbrev för kamratföreningens uppvaktning från Åke Bjerngren,                                       
Heikki Ingman och Berndt Åkesson på deras födelsedagar. 
  

§ 7  Gunnar Ohlsén föredrog genomförd rekognoseringsresa som han och   Resan 2004                                                        
Jarl Wallefors genomförde under måndagen den 8 mars till onsdagen                                                   
den 10 mars. Resan var välbehövlig och har bland annat givit vid handen                                              
att avresan måste tidigareläggas till kl 0630 torsdagen den 20 maj och                                        
att hemkomst beräknas till kl 2400 söndagen den 23 maj. Jarl och Gunnar                                   
genomför möte onsdagen 17 mars, varefter slutliga bestämmelser kommer                                             
att skickas ut. Genomförd rekresa kostade ca 7 700 kr, som bekostas av                          
kamratföreningen. I dagsläget har ca 62 medlemmar inbetalt                                      
anmälningsavgiften.  

 



 
§ 8 Beslöts att Gunnar Ohlsén deltar som kamratföreningens   Beslut                                                      

representant i SMKR representantskapsmöte 2004-04-19—04-21 och                                                     
att kamratföreningen står för kostnaderna.. 

 
§ 9 Beslöts att Gunnar Ohlsén och Bengt Malmsten skall representera Beslut 
 kamratföreningen på F 14 – FMHS – MHS H torsdagen den 18 mars. 
    
§ 10 Efter en kort diskussion beslöts att Gunnar Ohlsén och Jarl Wallefors   Kamratföreningens  
 skall tilldelas kamratföreningens stipendium för 2004 för deras    stipendium 2004  
 gedigna arbete för kamratföreningen. Beslutet innebär en komplettering Beslut 
 till styrelseprotokoll 2004-01-23 § 12. 
 
§ 11 Arbetsläget årsmötet 2004.  

- General Johan Hederstedt; Jarl Wallefors tar slutlig kontakt, bokar General Hederstedt                                                         
hotell i Halmstad samt hemresa till Stockholm som bekostas av                                                             
föreningen. Hämtning på hotellet i Halmstad genom Ordf. försorg.                                                     
- Beslöts att godkänna utskickad verksamhetsberättelse 2003.  Verksamhetsberättelse  

 - Anmälningsläget inbjudna kontrollerades. Mötet uppdrog åt Lars A att    Inbjudna  
kontrollera deltagandet från Lv 6 kamratförening.                          
- Anmälningsläget hedersledamöter och hedersmedlemmar.   Hedersledamöter och 
Uppgifter förelåg inte vid mötet. Mötet uppdrog åt Jan D att kontakta   hedersmedlemmar 
Lennart E.  

 - Beslöts att godkänna utskickad arbetsplan 2004.  Arbetsplan 2003
 - Jan D orienterade om valberedningen förslag.   Valberedningen
 - Jan D orienterade om PM årsmöte. Uppdaterade utgåva kommer att                                                          
 utsändas under nästa vecka.     
 - Gunnar O orienterade om att lotteri kommer att genomföras i      Lotteri                                                   
 sedvanlig omfattning med bidrag från Åke Nilsson och Göran Lundahl. Fanförare                             

- Lars F är ansvarig att utse två fanförare. Lennart E  förser Lars med                                                     
uppgifter på yngre deltagare. 
-  Per L orienterade om att förberedelser på mässen går enligt plan.                                                               
Per L överlämnar uppgifter till Anita B på hur många som arbetar på                                                       
mässen som underlag för inköp av blommor.  

 - Lars F tar slutlig kontakt med Hvmusikkåren samt överlämnar                                                 
uppgifter till Jan D om musikprogrammet( låt och kompositör)                                                               
- Beslöts att godkänna styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat för  Beslut                                 
2004 inför årsmötet 2004 enligt bilaga 2.  

  
§ 12 Föredragning lägesrapport kommittéer enligt nedan:  Kommittéer 

- Tidningskommittén: Jarl W föredrog att årets medlemsblad blev                                                           
3 750 kr dyrare än budgeterat. Jarl W redovisade och överlämnade                                       
dokumentation vad avser medlemsbladet 1996 till 2004.                                                     
Redovisningen innehåller kostnader för produktionen, bidrag till                                         
tidningsfonden, arbetsrutiner, uppslag till artiklar nästa utgåva                                                                 
samt Jarl förslag på arbetsinsatser kommande år. Ordf framförde ett                                                    
stort och varmt tack till tidningskommittén med Jarl W i spetsen,                                                
för ett mycket gediget arbete med årets medlemsblad. Bengt M                                                   
framförde att vi i kommande nummer skall vara mer stringenta                                                             
vad avser angivande av titlar. 

- Aktivitetskommittén: Hade inget att anmäla. 



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

§ 13 Övrigt     
- Mötet beslöt att Bengt Malmsten representerar föreningen i                                  

Hallands FBU förenings 95 årsjubileum lördagen den 20 mars                                                                   
kl 1500 på Tylebäck samt överlämnar föreningens bordsflagga                                                   
som gåva.  

- Gunnar O förevisade slutlig version av nyckelringen som                                                            
godkändes av mötet. 

- 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 ting 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 23 april kl 1600. Plats: Landalabaracken.  Nästkommande 
                           möte 

   
§ 15 Ordf förklarade mötet för avslutat.    Avslutande          

       
 
 
 
 
Vid protokollet                    Justeras 
 
 
 
Jan Dorf  Anders Emanuelson  
Mötessekreterare                Ordf  
 


