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Styrelsemöte 
 
Tid:  2005-05-20 kl 1000-1230 
 
Plats: Sammanträdesrum vid Hallandsgruppen, Lv 6 
 
Närvarande: Johan Rydén, Anders Sträng, Gunnar Ohlsén, Håkan Söderberg, 
Lennart Rydén, Lennart Eriksson, Bengt Malmsten 
Anmält förhinder: Lars Folkesson, Christoffer Bergman, Per Ljungnér, Jan-Erik 
Nordberg, Lena Wallin 
 
§ 1 Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla 

välkomna 
Öppnande 

   
§ 2 Fastställdes att kallelse skett enligt stadgarna och att 

mötet var beslutsmässigt.  
Inför kommande styrelsemöten gäller följande rutiner: 
- påminnelse skickas ut på E-mail varvid förhinder att 

deltaga samt punkter till dagordningen anmäls till 
sekreteraren 

- konferensrummet i Landalabarracken bokas hos 
Hallandsgruppen 

- föredragningslista och protokoll från föregående möte 
skickas på E-mail 

Kallelse 

   
§ 3 Föredragningslistan godkändes Dagordning 
   
§ 4 Protokoll från styrelsemöte 2005-04-15 godkändes och 

lades till handlingarna. 
Med hänvisning till § 10 i protokollet där inget namn 
inkommit för deltagare utsågs Gunnar Ohlsén att 
kontrollera om Stockholmsavdelningen kunde skicka en 
representant. 

Mötesprotokoll 

   
§ 5 Följande ändringar angående styrelsens konstituering 

gjordes: 
Jan-Erik Nordberg      Kassör/PR- och infoansvarig 
Lennart Eriksson        Bitr kassör  
Till firmatecknare utsågs Jan-Erik Nordberg. 
Paragrafen förklarades för omedelbart justerad. 

   

   
§ 6 Tidning från P 7 kamratförening hade inkommit. 

Överlämnades till tidningskommittén. 
 
Från Stockholmsavdelningen hade inkommit information 
om det arkiveringsarbete som genomförts. Informationen 
innehåller: 
- Innehållsförteckning 
- Riktlinjer för arkivering och hantering av handlingar 

Inkomna handlingar 
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 - Hänvisning mellan avdelningens arkiv och andra arkiv 

- Om våra arkivhandlingar och hur arbetet bedrivits 
Då arbetet slutförts kommer handlingarna att översändas 
till moderföreningen för att så småningom slutförvaras 
tillsammans med moderföreningens och 
Malmöavdelningens handlingar i Folkrörelsernas arkiv i 
södra Halland (FASH). 
Beslutades att en arbetsgrupp bestående av Håkan S 
(sammankallande), Lennart E, Anders S och Gunnar O 
skulle gå igenom nuvarande arkiv och före jul komma 
med förslag om hur moderföreningens framtida 
arkivering skall genomföras. 
 
Ett brev hade inkommit från C-G Tiselius med tack för 
telegram till födelsedagen. 

 

   
§ 7 Middagen i samband med årsmötet är nu betald. 

Kostnaderna för årsmötet ligger inom budget. 
Vid nästa årsmöte skall kostnaderna för vin och öl ingå i 
avgiften. 
 
På girot finns f n 95 000 kr och av dessa skall 50 000 kr 
placeras i samråd med banken i syfte att ge större 
avkastning. 

Kassarapport 

   
§ 8 Föreningen har f n 1 282 medlemmar. Av dessa är ca  

50 % ständiga medlemmar. 
Medlemsantal 

   
§ 9 I mötet deltog endast 13 medlemmar. B Wyke höll 

föredrag om valet i Förenade Arabemiraten. Föreningen 
har 76 medlemmar och rekrytering är det stora 
problemet. Inga aktiviteter genomförs. Få aktiva 
officerare är medlemmar. Under mötet diskuterades ett 
närmare samarbete med vår förening. Vi avvaktar i 
väntan på att kontakt tages. 

Rapport från Lvreg 
kamratförenings 
årsmöte 

   
§ 10 Bengt har nu köpt in frimärken och tar över 

gratulationerna efter Anita B. 
Gratulationer 

   
§ 11 F n 53 anmälda, 55 platser finns. Bussen på K-gården 

från 0830, avgår 0900. Bengt M och Lennart E hämtar 
beställd mat kl 0830. 

Resan till Lund 

   
§ 12 Gunnar O redogjorde för genomförd rekresa till Polen 

under Kristihimmelsfärdshelgen.  
Resan kommer att genomföras 2006-05-24—28.  
Förslag till genomförande: 
Dag 1 – Avresa vid lunchtid till Karlskrona och nattfärja 
till Gdynia. 

Polenresan 
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 Dag 2 – Stadsrundtur i Gdansk och besök vid 

Westerplatte. 
Dag 3 – Buss ca 20 mil till Rastenburg (Hitlers varglya). 
Alternativt program för damerna i Gdansk. 
Dag 4 – Utflykt till Marienburg (tyska ordens borg) och 
Stutthof (koncentrationsläger). Nattfärja till Karlskrona. 
Dag 5 – Ankomst Halmstad vid lunchtid. 
Styrelsen beslutade att arbetsgruppen skulle gå vidare 
med föreslaget program som grund. 

 

   
§ 13 Den traditionella infanterifesten äger rum 2005-08-26 och 

är främst avsedd för f d officerare vid IB 16. 
Ansvariga är Lennart R, Per L och Lars F. Kallelse sker 
via hemsidan och genom anslag på mässen. 
Styrelsen beslutade att sponsra med max 3 000 kr. 

Infanterifesten 

   
§ 14 Peter Höglund har förklarat sig villig att sköta föreningens 

hemsida. En arbetsgrupp bestående av Håkan S, Jan-
Erik N och Peter H skall komma med förslag på bl a 
ansvarsfördelning, syftet med hemsidan, hur 
kostnaderna kan begränsas m m.  
Första rapport vid nästa styrelsemöte och avslutat före 
jul. 
 
Beslutades att sekreteraren skall beställa middag för 
styrelsen 2005-08-17 kl 1900. 

Övriga frågor 

   
§ 15 Nästa styrelsemöte 2005-08-19 kl 1000. Nästa möte 
   
§ 16 Ordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Håkan Söderberg  Johan Rydén 
Sekreterare   Ordförande 


