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Hallandsbrigadens 2005-10-21 
Kamratförening 

 
Styrelsemöte 
 
Tid:  2005-10-21 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, Bengt Malmsten 
Anmält förhinder: 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 2005-08-19 godkändes och 

lades till handlingarna. 
Mötesprotokoll 

   
§ 5 Tackkort har tidigare inkommit från Nils Nordestad, Bengt 

A Nilsson, Bengt Palmqvist, Håkan Kisell, Arne Månsson, 
Sture Flenner, Arne Rodin, Hans Johnsson, Carl Gustaf 
Bergenstråhle och Malou Calissendorf. 
Tackkort från Kerstin Eriksson och Rune Eriksson. 
Tack för uppvaktning på födelsedagen från Arne 
Hedman (60), Jan Carlsson (75) och Rolf Ramber (85). 
 
Conny Benjaminsson har översänt kort från resan till 
Lund. 
 
Rapport har inkommit från Carl Fredrik von Mentzer som 
representerade Kamratföreningen vid Nordiska 
kamratföreningsmötet i Finland. 
 
Helmuth Benedy har skickat fotoalbum och CD med 
bilder från Stockholmsavdelningens aktiviteter.  
Beslutades att Gunnar O skickar ett tackkort. 

Inkomna handlingar   

   
§ 6 Sedan föregående möte ingen förändring på bankgirot. 

Behållning på plusgirot 83 897 kr. 
 
Lennart E föreslog att Christer Eliasson adjungeras till 
styrelsen och tar över uppgiften som kassör.  
Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. 

Kassarapport 
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§ 7 Bengt M anmälde svårigheter att korrekt följa upp om 

inträffade dödsfall m.m. och vädjade till alla i styrelsen att 
rapportera de förändringar man får kännedom om. 
  

Medlemsantal 

 Gratulationskort ”Kurirpost” börjar ta slut. Beslutades att 
Lennart E beställer nya.  
 
I syfte att underlätta utskick skall ett försök göras att få in 
E-mailadresser till så många medlemmar som möjligt. 
Lars F fick i uppdrag komma med förslag hur detta skall 
genomföras. 

 

   
§ 8 Sekreteraren lämnade förslag på en ny och mindre 

omfattande hemsida. Sidan kommer att läggas på en 
egen domän hos B-One och kosta ca 450 kr/år. Första 
året blir kostnaderna dock något högre. 
Styrelsen beslutade att gå vidare med förslaget och om 
möjligt presentera ett mer komplett förslag till policymötet 
11-17 och att snarast stänga nuvarande hemsida i 
avvaktan på att den nya blir klar. 

Hemsidan 

   
§ 9 Inget nytt sedan föregående möte.  

Nästa steg blir att sekreteraren sammankallar utsedd 
arbetsgrupp och går igenom föreningens handlingar och 
övriga tillgångar med syfte att besluta om vad som skall 
arkiveras, överföras till museet eller slängas. 

Arkivering 

   
§ 10 Lars F skickar via E-mail inbjudan till samtliga 

styrelsemedlemmar för att kunna anslås på lämpliga 
platser.  
Beslutades att subventionera varje kuvert med 50 kr. 
Lotteri anordnas av Gunnar O och försäljning av 
föreningsprylar kommer att ske. 

Jullunchen 

   
§ 11 Eftersom färjan i ena riktningen visat sig vara en 

lastbilsfärja föreslog Gunnar O att resan flyttas så att 
utresa sker 05-20 och hemresa 05-24,  
Beslutades i enlighet med förslaget och att 
deltagarantalet begränsas till 75 så att endast en buss 
utnyttjas. Gunnar O kontaktar alla preliminärt anmälda 
om förändringarna och information kommer att lämnas 
vid jullunchen. 

Polenresan 

   
§ 12 Nuvarande datum 2006-03-17 kolliderar med övning 

FOCUS i vilken huvuddelen av Lv 6 personal deltager, 
Beslutades att flytta årsmötet till 2006-04-07. 
Efter styrelsemötet konstaterades att mässen var 
upptagen 04-07 och tiden för årsmötet ändrades därför 
till 2006-03-31. 

Årsmötet 2006 
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§ 13 Lv 6 kamratförening hade frågat ordförande om man 

kunde få deltaga i av I16/IB 16 kamratförening 
anordnade utflykter, resor eller andra arrangemang. Efter  

Övriga frågor 

   
 diskussion beslutades att våra arrangemang endast skall 

vara öppna för egna medlemmar. Dock kan vissa 
framtida arrangemang arrangeras av de två föreningarna 
tillsammans och då vara öppna för båda föreningarnas 
medlemmar. 
 
Ingvar Carlsson, som varit sekreterare i föreningen under 
trettio år, har avlidit. Föreningen skänkte 300 kr till 
Cancerfonden. Vid begravningen representerades 
föreningen av Lennart E. De anhöriga avböjde i enlighet 
med Ingvars egen vilja att kamratföreningens fana fanns 
med i kyrkan. 
Vid framtida begravningar skall de anhöriga tillfrågas före 
begravningen. Anders S fick i uppdrag att till nästa möte 
11-17 utarbeta ett förslag till policy för uppvaktningar och 
begravningar. 
 
Bengt M föreslog att författaren Marco Smedberg skulle 
bjudas in som fördragshållare vid ett kommande 
årsmöte.  
Styrelsen beslöt att ha detta i åtanke inför årsmötet 2007. 
 
Vid Stockholmsavdelningens årsmöte 2006-11-14 
kommer moderföreningen att representeras av ordf. 
Johan Rydén, Gunnar Ohlsén, Lennart Rydén och Göran 
Lundahl. 
 
Anders S meddelade att tidningen håller på att 
färdigställas. Innehåller bl.a. en artikel om nya skjutbanor 
och en artikel av Orvar Nilsson om hans tid i Etiopien och 
Korea. 
Tidningen kommer att innehålla något färre sidor än 
föregående nummer. 
 
C Lv 6 har beslutat att museet skall flyttas till 
Soldathemmets övervåning. Beräknas öppnas igen 1 kv. 
2007. Anders S har anställts som ny museiföreståndare 
från 2005-11-01. C Lv 6 har också utsett en ny 
museistyrelse.  
Beslutades att Gunnar O blir kamratföreningens 
representant i denna styrelse, 
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§ 14 Nästa möte (policymöte) 2005-11-17 kl 1800 på 

Officersmässen. 
 
Nästa styrelsemöte 2006-01-20 kl 1000. 

Nästa möte 

   
§ 15  Ordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Håkan Söderberg  Johan Rydén 
Sekreterare   Ordförande 


