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Styrelsemöte 
 
Tid:  2006-01-19 kl. 1230-1530 
 
Plats: Sammanträdesrum vid Personalavdelningen, 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 2005-10-21 godkändes och 

lades till handlingarna. 
Mötesprotokoll 

   
§ 5 Tackkort från Sigward Wållerstedt, Ulf Gometz, Veinö 

Sirviö (70-årsdag) och Walter Jansson (80-årsdag). 
Tack från prinsessan Lilian för bidrag till SOS barnbyar 
och andra välgörenhetsorganisationer. 
 
Information och protokoll från styrelsemöte i Sveriges 
Militära Kamratföreningars Riksförbund. Bl.a. har överste 
Anders Emanuelsson tilldelats plakett i guld. 
 
Inför ifyllandet av blankett från SMKR beslöts att 
föreningens officiella postadress skall vara sekreterarens 
hemadress. 

Inkomna handlingar   

   
§ 6 Budgeten för 2005 har i stort följts. Behållningen vid 

årsskiftet var ca. 80 000 kr. 
Kassarapport 

   
§ 7 Medlemsantalet var vid årsskiftet 1198, varav 840 är 

ständiga medlemmar. 
 
Frågan om uppvaktningar som beslutades på mötet  
11-17 var åter uppe till diskussion. Eftersom flera som 
uppvaktats på sina 30- och 40-årsdagar uppskattat detta 
mycket och Bengt M inte upplever detta som ett större 
merarbete, beslöts att uppvaktningar skall ske vid jämn 
födelsedag från 30 år och efter 70 år vart femte år. 
 
 
 

Medlemsantal 
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Då ny medlem betalat in sin medlemsavgift till kassören 
och denna bokförts lämnar kassören informationen till 
medlemskommittén som ensamt för den enda 
medlemslistan för föreningen och som alltid skall hållas 
aktuell. 
 
Ett försök att öka medlemsantalet kan vara att få 
medlemmarnas anhöriga att också bli medlemmar. 
Bl.a. detta och övrigt som direkt rör medlemmarna skall 
införas i tidningen på speciella ”medlemssidor” där all 
medlemsinformation samlas (resor, utflykter m.m.) 

   
§ 8 Återigen en mycket lyckad och uppskattad jullunch. 

Antalet deltagare var 63. 
Jullunchen  

   
§ 9 Årsmötet äger rum 2006-03-31. 

Kostnaden för middagen fastställdes till 180 kr. 
Anmälan om deltagande skall vara inne senast 03-16. 

Årsmötet 2006 

   
§ 10 Den nya hemsidan www.i16.se är nu igång.  

Sidan är fortfarande under uppbyggnad och kommer att 
bli komplett först efter årsmötet. 
Sekreteraren fick bemyndigande att fördela ansvar för de 
olika sidorna. Alla ändringar på sidan görs av 
webbmaster Peter Höglund. 

Hemsidan 

   
§ 11 Sortering av föreningens materiel och handlingar som 

förvaras på föreningens expedition i Landalabarracken 
skall inledas före årsmötet. Sekreteraren kallar. 

Arkivering  

   
§ 12 Anders Sträng har anställts av Lv 6 som ansvarig för 

uppbyggnaden av det nya Regementsmuseet i 
Soldathemmets övervåning, som nu renoveras. 
Avveckling av nuvarande museum påbörjas under mars 
månad. Efter genomförd inventering skall saker som 
tillhör Kamratföreningen återföras.  
Behjälpliga vid uppbyggandet av det nya museet 
kommer bl.a. att vara Armémuseum, Högskolan i 
Halmstad, Hallands museum m.fl. 
Anders Sträng kommer att lämna ytterligare information 
på årsmötet. 

Museet 

   
§ 13 Gunnar O informerade om att hotell och färja nu är 

bokade. Avresa blir 05-20 och hemkomst 05-24. 
Den totala kostnaden är ännu ej fastställd. 
Anmälningsavgift om 500 kr kommer att infordras. 
 
 
 

Polenresan  
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§ 14 Vid överste Lage Wernstedts begravning 02-11 kommer 

föreningen att representeras av Gunnar Ohlsén. 
Regementets och Kamratföreningens fanor medförs. 
Inga fanbärare utan fanhållare kommer att användas. 
Gunnar kontrollerar detta med dödsboet innan 
begravningen. Om särskilda önskemål finns om 
inbetalning till någon fond, så kommer Kamratföreningen 
att bidra med 300 kr. 
 
Anders S informerade om att tidningen i stort är klar. 
Innehållet verkar ånyo bli bra och intressant. Omfånget 
blir dock något lite tunnare. 
 
Gunnar O hade fått ett erbjudande från Karl-Erik Rosén 
om att överta ett antal ex. av Resofftidningen. 
Kamratföreningen tackar för erbjudandet, men avstår. 
 
2007 är det 70 år sedan Kamratföreningen bildades. 
Ordföranden väckte frågan om och hur detta skall firas. 
Jubileet sammanfaller dessutom med Halmstads 700-års 
jubileum. Styrelsen var positiv till att högtidlighålla detta 
på något sätt, bl. a. framfördes att ett jubileumsnummer 
av tidningen kunde ges ut. Ämnet kommer att tas upp 
igen vid kommande styrelsemöten. 

Övriga frågor 

   
§ 15  Nästa styrelsemöte 2006-03-17 kl. 1000. Nästa möte 
   
§ 16  Ordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Håkan Söderberg  Johan Rydén 
Sekreterare   Ordförande 


