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Hallandsbrigadens 2006-05-29 
Kamratförening 

 
Styrelsemöte 
 
Tid:  2006-05-29 kl. 0930-1115 
 
Plats: Sammanträdesrum i Landalabarracken, Lv 6 
 
Närvarande: Johan Rydén, Anders Sträng, Håkan Söderberg, Lennart Eriksson,  
Lars Folkesson, Christer Eliasson  
Anmält förhinder: Christoffer Bergman, Per Ljungnér, Lena Wallin, Gunnar Ohlsén, 
Lennart Rydén, Bengt Malmsten 
 
§ 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 2006-04-12 godkändes och 

lades till handlingarna. 
Tidpunkt för styrelsens middag ändras från 08-10 till  
08-09. 

Mötesprotokoll 

   
§ 5 Adressändring till Kamratföreningen Smålands-

artillerister. 
Inkomna och 
utgående handlingar  

   
§ 6 Polenresan är ännu ej slutredovisad men ska enligt 

Gunnar O ge ett litet överskott. 
Bankgirot är oförändrat och på plusgirot finns 92 917 kr. 
Kassören har köpt in ett nytt bokföringsprogram för 2 065 
kr. Programmet kommer även att omfatta medlems-
förteckningen som utan kostnad konverteras från Excel. 
Beslutades även att kassören får inköpa ett USB-minne 
till den laptopdator som anskaffats. 
Beslutades att i kommande medlemstidning, förutom 
inbetalningar till tidningsfonden, även redovisa vilka som 
gjort inbetalning till kamratfonden. Redovisningen 
kommer att göras under en gemensam rubrik. 

Kassarapport 

   
§ 7 Ingen redovisning eftersom Bengt M var frånvarande. Medlemsläget 
   
§ 8 Kompletterande fotografering av styrelsemedlemmar 

genomfördes. 
Hemsidan 
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§ 9 Allt är nu flyttat till de nya lokalerna. Städning av de 

gamla lokalerna genomförs 06-13. Arbetet ligger tills 
vidare nere i väntan på att hissen skall färdigställas. 
Planerad studieresa till garnisonsmuseet i Eksjö 
senareläggs till i höst.  
Museistyrelsen har haft sitt första möte. Kamrat-
föreningen representeras av Gunnar O. 
Luftvärnsmaterielen är nu samlad på Skedalahed. 

Museet 

   
§ 10 53 deltog i resan. Alla var mycket nöjda med en väl 

genomförd resa. Bra innehåll i programmet med historia 
och nuläget i Polen. Ett stort tack till Gunnar O.  

Polenresan 

   
§ 11 Genomföres 08-25. Lars F skickar ut inbjudan. 

Föreningen subventionerar med 50 kr per deltagare. 
Infanterifesten 

   
§ 12 Genomföres 09-14. Bl.a. besök vid flygmuseet i 

Ängelholm. Ansvarig är Gunnar O. 
Studieresa till 
Ängelholm 

   
§ 13 Beslutades att en jubileumsresa skall genomföras till 

regementets ursprungliga förläggningsplatser i 
Vänersborg och Grunnebohed samt kombineras med 
besök i Göteborg. 

70-års jubileet 

   
§ 14 Lv 3 vill flytta traditionsföremål från Norrtälje till 

Halmstad. Lars F tar kontakt med Gunnar O för att klara 
ut vilka överenskommelser som finns ang. I 16:s 
traditionsföremål på mässen och hur plats skulle kunna 
beredas för Lv 3. 

Övriga frågor 

   
§ 15  Nästa styrelsemöte fredag 2006-09-08 kl. 0930. Nästa möte 
   
§ 16 Ordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Håkan Söderberg  Johan Rydén 
Sekreterare   Ordförande 


