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Styrelsemöte 
 
Tid:  2005-08-19 kl 1000-1230 
 
Plats: Sammanträdesrum vid Hallandsgruppen, Lv 6 
 
Närvarande: Johan Rydén, Anders Sträng, Gunnar Ohlsén, Håkan Söderberg, 
Lennart Rydén, Lennart Eriksson, Lars Folkesson, Lena Wallin 
Anmält förhinder: Bengt Malmsten, Christoffer Bergman, Per Ljungnér, Jan-Erik 
Nordberg  
 
§ 1 Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla 

välkomna 
Öppnande 

   
§ 2 Fastställdes att kallelse skett enligt stadgarna och att 

mötet var beslutsmässigt.  
Kallelse 

   
§ 3 Föredragningslistan godkändes Dagordning 
   
§ 4 Protokoll från styrelsemöte 2005-05-20 godkändes och 

lades till handlingarna. 
 
C-F von Mentzer från Stockholmsavdelningen 
representerade vid Nordiska kamratföreningsmötet i 
Finland (Sandhamn) 2005-06-09—12. 
 
Ett varmt tack framfördes till Gunnar Ohlsén för den 
mycket uppskattade resan till Lund, 

Mötesprotokoll 

   
§ 5 En artikel till Kamratföreningens tidskrift hade inkommit 

från Lennart Thörnqvist. 
 
I ett styrelseprotokoll från Sveriges Militära 
Kamratföreningars Riksförbund framgår att Carl Fredrik 
von Mentzer vid vår Stockholmsavdelning tilldelats 
förtjänsttecken i guld, 
 
Från Stockholmsavdelningen hade inkommit ett program 
för hösten 2005. Av detta framgår bl a att årsmöte hålls 
måndagen den 14:e november. 
 
Beslöts att enkelt diarie skall föras över in och utgående 
handlingar. 

Inkomna handlingar   

   
§ 6 Inga förändringar sedan föregående möte. Behållningen 

är 97 373:53 kr. 
Kassarapport 

   
§ 7 Inga förändringar sedan föregående möte. Medlemsantal 
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§ 8 Lars Folkesson har kontaktat överste Karl 

Engelbrektsson som vid årsmötet kommer att hålla 
föredrag om ”battlegroups”.  

Föreläsare 

   
§ 9 Hittills endast nio anmälda. Infanterifesten 
   
§ 10 Sekreteraren redogjorde för de preliminära 

undersökningar som gjorts angående kostnader för en 
hemsida. Enligt dessa skall de årliga kostnaderna max 
behöva uppgå till 1 000 kr/år. Utsedd arbetsgrupp skall 
snarast påbörja sitt arbete och klara ut vilket syfte vi skall 
ha med hemsidan samt alternativ omfattning och 
utformning. 

Hemsidan 

   
§ 11 Redaktör för medlemstidningen är nu Lars Ahlberg och i 

övrigt är tidningskommittén oförändrad.  
Anders Sträng meddelade att det nu är svårt att få fram 
relevanta artiklar eftersom moderförbandet inte längre 
existerar. Diskuterades att som tema under de 
kommande två-tre åren skriva om lokalavdelningarnas 
historia, Under diskussionen påtalades att det blir balans 
i innehållet så att inte ett ämne blir alltför dominerande. 
Anders S tar kontakt med lokalavdelningarna för att 
efterhöra intresset.  
Tankar om att ge ut tidningen vartannat år och vartannat 
år ge ut ett informationsblad framfördes, Beslutades att 
frågan skall tas upp på kommande årsmöte. 
Diskuterades också allmänt om föreningens syfte och 
framtid. Beslöts att hålla ett särskilt möte med styrelsen 
den 17:e november kl 1800 på mässen för att fortsätta 
diskussionen.  

Medlemstidningen 

   
§ 12 Stockholmsavdelningen har under sommaren lämnat 

över de första sex pärmarna av det material som skall 
arkiveras. Sekreteraren har kontaktat Folkrörelsernas 
arkiv och kostnaden för att arkivera föreningens 
handlingar är 1 400 kr/år så länge föreningen existerar. 
Utsedd arbetsgrupp skall under hösten gå igenom de 
handlingar och övrig materiel som finns i föreningens 
lokal i Landalabarracken. 

Arkivering 

   
§ 13 Anders Sträng är tillfrågad av SC Lv 6 om att ansvara för 

ett planerat flytt av garnisonsmuseet från sjukhuset till 
övervåningen på soldathemmet. Kamratföreningen 
kommer att vara representerad i den kommitté som skall 
utses. Prel utsågs Anders S, Lennart R och Gunnar O att 
ingå i kommittén. 

Garnisonsmuseet 
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§ 14 Planen för resan ligger fast. Redan innan något utskick 

har gjorts har preliminärt 58 deltagare anmälts. 
Lennart E föreslog att fler gemensamma middagar skulle 
arrangeras. Gunnar O skulle beakta detta under den 
fortsatta planeringen. 

Polenresan 

   
§ 15 Gunnar O slutredovisade resan till Lund och det 

konstaterades att resan givit ett visst överskott. 
 
Lennart E informerade om att Hallands hemvärn 
bestrider högvakt helgen 08-28--29 och att 
Stockholmsavdelningen traditionsenligt är inbjuden att 
närvara.  

Övriga frågor 

   
§ 16 Nästa styrelsemöte 2005-10-21 kl 1000. Nästa möte 
   
§ 17 Ordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Håkan Söderberg  Johan Rydén 
Sekreterare   Ordförande 


