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Styrelsemöte 
 
Tid:  2006-09-08 kl. 0930-1130 
 
Plats: Sammanträdesrum i Landalabarracken, Lv 6 
 
Närvarande: Johan Rydén, Anders Sträng, Håkan Söderberg, Lennart Eriksson,  
Christer Eliasson, Christoffer Bergman, Lena Wallin, Gunnar Ohlsén, Lennart Rydén, 
Bengt Malmsten, Bertil Hansson 
Anmält förhinder: Per Ljungnér, Lars Folkesson 
 
§ 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 2006-05-29 godkändes och 

lades till handlingarna. 
Mötesprotokoll 

   
§ 5 Tack från länsrådet Erik Österberg för uppvaktningen i 

samband med pensioneringen. 
Tack från Anders Sträng för uppvaktningen på 60-
årsdagen, från Åke Bendix för uppvaktning på 70-
årsdagen och från Irma Öhman för uppvaktning på 80-
årsdagen. 
Inbjudan till Föreningen Flottans Män torsdag 09-28 
kl.1800. Kamratföreningen representeras av Bengt M. 
Erhållit bok från Karl-Erik Rosén: 
Stockholmsavdelningens historia. 

Inkomna och 
utgående handlingar  

   
§ 6 Kassören presenterade föreningens finanser med det 

nya bokföringsprogram som inköpts. Diskussion om hur 
föreningens medel bör vara placerade.  
Beslutades att Lennart E och Christer E tar kontakt med 
banken och diskuterar ev. förändringar i syfte att ge en 
högre avkastning. Ordf. tackade Christer E för ett 
förtjänstfullt arbete. 

Kassarapport 

   
§ 7 Aktuellt läge: 

- 839 ständiga medlemmar 
- 363 årsmedlemmar av vilka 148 ej har betalat 

avgift för 2006  
- 11 betalande till kamratfonden 
- 253 betalande till tidningsfonden 
- 11 kända dödsfall 

 

Medlemsläget 
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Christer E föredrog förslag till skrivelse att tillsända nya 
medlemmar i föreningen. Förslaget godkändes. 
Diskuterades ett ev. införande av ett medlemskort. 
Beslutades at f.n. ej införa medlemskort. 
Kassören fick tillstånd att dra ut etiketter till kommande 
utskick. 

   
§ 8 Foton på styrelsemedlemmar och de kompletta 

stadgarna kommer inom kort att läggas ut på hemsidan. 
Hemsidan 

   
§ 9 Verksamheten ligger f.n. nere i avvaktan på att 

byggverksamheten avslutas i oktober. Anders S och 
Lennart R åker till Eksjö 09-12 för ett studiebesök vid 
garnisonsmuséet.  

Museet 

   
§ 10 Ställdes in p.g.a. för få anmälningar. Beslutades att t.v. 

lägga infanterifesten på is. 
Infanterifesten 

   
§ 11 Genomföres torsdag 09-14 tillsammans med Lvreg 

kamratförening. Anmälan till Lars Hedström. 
Studieresa till 
Ängelholm 

   
§ 12 Bertil Hansson föredrog ett förslag till en historisk 

kavalkad med anledning av att det 2007 inte bara är 
kamratföreningens 70-årsjubiléum utan även är 100 år 
sedan kasernerna i Halmstad invigdes.  
Förslaget uppfattades mycket positivt av styrelsen. 
Beslutades att Gunnar O kontaktar Lars Ahlberg, Lars-
Arne Karlsson och Ann-Christie Brorsson i syfte att 
tillsammans med Lennart R och Bertil H bilda en 
kommitté som till nästa styrelsemöte tar fram en idé om 
ett arrangemang i maj 2007 som kan innehålla 
årsmötesförhandling, historisk kavalkad, återinvigning av 
museet och högtidsmiddag. 

70-års jubiléet 

   
§ 13 Sekr. hade sammanställt de kompletta stadgarna som 

antogs vid årsmöte 2001-03-09. Efter diskussion 
beslutades att sekr. och kassören till nästa styrelsemöte 
tar fram förslag på ev. förändringar. 

Stadgarna 

   
§ 14 Gunnar O slutredovisade resan till Polen vilken gick med 

en vinst på 1 556 kr. 
Vid vår förre styrelseledamot Henrie Jönssons 
begravning 09-22 kommer Gunnar O att föra 
Kamratföreningens fana. Beslutades att sätta in 300 kr 
på kontot för S:t Olofs kapell i Tylösand i enlighet med 
Henries vilja. 
Vid Stockholmsavdelningens årsmöte 11-13 kommer 
Gunnar O att närvara och skickar ut en förfrågan om fler 
vill deltaga. 

Övriga frågor 
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Påpekades att protokoll från styrelsemöten skall skickas 
till revisorerna.  

   
§ 15  Nästa styrelsemöte fredag 2006-10-27 kl. 0930. Nästa möte 
   
§ 16 Ordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Håkan Söderberg  Johan Rydén 
Sekreterare   Ordförande 


