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Kamratförening 

 
Styrelsemöte 
 
Tid:  2005-04-15 kl 1000-1300 
 
Plats: Sammanträdesrum vid Persavd Lv 6 
 
Närvarande: Johan Rydén, Anders Sträng, Lars Folkesson, Gunnar Ohlsén, Lena 
Wallin, Håkan Söderberg, Lennart Rydén, Lennart Eriksson, Bengt Malmsten 
Anmält förhinder: Christoffer Bergman, Per Ljungnér, Jan-Erik Nordberg 
 
§ 1 Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade den 

nya styrelsen välkommen till sitt första möte 
Öppnande 

   
§ 2 Fastställdes att kallelse skett enligt stadgarna och att 

mötet var beslutsmässigt 
Kallelse 

   
§ 3 Utdelad föredragningslista godkändes Dagordning 
   
§ 4 Protokoll från styrelsemöte 2005-02-11 godkändes och 

lades till handlingarna 
Mötesprotokoll 

   
§ 5 Styrelsen konstituerades enligt följande: 

Johan Rydén              Ordförande 
Gunnar Ohlsén           Vice ordförande 
Håkan Söderberg       Sekreterare 
Lars Folkesson           Ledamot/Klubbmästare 
Lennart Eriksson        Kassör (t v) 
Anders Sträng            Ledamot 
Jan-Erik Nordberg      Ledamot/PR- och infoansvarig 
Christoffer Bergman   Ledamot 
Bengt Malmsten         Ledamot 
Lennart Rydén            Ersättare/Bitr sekreterare 
Per Ljungnér               Ersättare 
Lena Wallin                 Ersättare 

Konstituerande 

   
§ 6 Flera tidningar från andra kamratföreningar hade 

inkommit. Överlämnades till tidningskommittén. 
 
Brev från Rune Karlsson om tveksamheter i hans 
medlemskap hade inkommit. Gunnar Ohlsén, som 
tidigare haft kontakt med Rune, skickar ett svar. 

Inkomna handlingar 

   
§ 7 Föreningens ekonomi är fortsatt god. Inga större 

förändringar sedan årsmötet. Faktura för middagen i 
samband med årsmötet hade ännu ej inkommit.  
 
Beslutades att kassören skall kontrollera fondinnehavet 
med syfte att öka avkastningen. 
 

Kassarapport 
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Från Hallandsgruppen får föreningen disponera 42 140 
kr för tryckkostnader till medlemstidningen, hyra av buss 
för resan till Lund och kostnader för deltagande i 
Stockholmsavdelningens årsmöte. 

   
§ 8 Beslöts att kassören vid varje styrelsemöte lämnar 

aktuell medlemsförteckning på diskett till Bengt M. 
Alla i styrelsen som får kännedom om förändringar som 
påverkar medlemsförteckningen meddelar detta till både 
kassören och Bengt M. 
 
Rutinen med gratulationsbrev på födelsedagar skall 
fortsätta. Anita B fortsätter att lösa detta intill 2005-06-30 
varefter Bengt M tar över. Beslöts att Bengt inköper 
frimärken för distributionen. 

Medlemskommittén 

   
§ 9 Kamratföreningen har fått en förfrågan om intresse finns 

att köpa I 16 servisen från mässen. Beslöts att inte 
inköpa aktuell servis. 

Ev. intresse för köp 

   
§ 10 Inbjudan till Nordiska kamratföreningsmötet i Finland 

(Sandhamn) 2005-06-09—12 hade inkommit.  
Beslöts att deltaga med max två representanter. Lars F 
tillfrågar Per L och Christoffer B. Om ingen av dessa är 
intresserade blir det ingen representation. 

Representation 

   
§ 11 Inbjudan till Lvreg kamratförenings årsmöte 2005-05-19 

hade inkommit. Beslöts att kamratföreningen 
representeras av ordföranden. 

Representation 

   
§ 12 Förslag till förläningar av utmärkelsetecken från SMKR 

enligt följande: 
Guld: Anders Emanuelson 
Silver: Lars Ahlberg, Anita Brandfors, Jan Dorf 
Av Lars F föredragna motiveringar godkändes. 
 
Diskuterades erfarenheter från årsmötet. Beslöts att  
- vid parentation inte läsa upp namnen på avlidna 

kamrater och att under den tysta minuten ha ett 
levande ljus tänt 

- vid val fråga om det finns fler förslag (förutom 
valberedningens förslag) 

- noggrant kontrollera ljudanläggningen före mötet 
- föredragshållare behöver inte nödvändigtvis ha 

anknytning till Försvarsmakten 
 
Föreslogs att till nästa årsmöte inbjuda Kalle 
Engelbrektsson att föreläsa om battlegroups. 
 

Övriga frågor 
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Uppmärksammades att Martin Ekman slutar på TPA och 
börjar på Sennans buss. Beslöts att bjuda Martin på en 
tårta som tack för hans insatser och framföra en 
förhoppning om ett fortsatt gott samarbete med 
Kamratföreningen. 
 
Gunnar O föredrog prisidé för resan till Lund 2005-05-28. 
Beslöts enligt föredraget förslag. 
Av Bengt M kopierad kartskiss över slaget överlämnades 
till Gunnar O. 

   
§ 13 Nästa styrelsemöte 2005-05-20 kl 1000  Nästa möte 
   
§ 14 Ordföranden förklarade mötet avslutat Avslutande 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Håkan Söderberg  Johan Rydén 
Sekreterare   Ordförande 


