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Styrelsemöte 
 
Tid:  2006-10-27 kl. 0930-1130 
 
Plats: Sammanträdesrum i Landalabarracken, Lv 6 
 
Närvarande: Johan Rydén, Håkan Söderberg, Lennart Eriksson,  
Christer Eliasson, Gunnar Ohlsén, Anders Sträng (del av tiden) 
Anmält förhinder: Per Ljungnér, Lars Folkesson, Lena Wallin, Christoffer Bergman, 
Bengt Malmsten, Lennart Rydén 
 
§ 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 2006-09-08 godkändes och 

lades till handlingarna. 
 
Åtta medlemmar i vår kamratförening deltog vid Lvreg 
kamratförenings besök vid flygmuseet i Ängelholm. 

Mötesprotokoll 

   
§ 5 Skrivelse från SMKR angående svar på frågor om stöd 

från FM och vårt stöd till FM. Svar insänt av ordf. 
 
Tack för uppvaktning på 75-årsdagen från Jan 
Andersson. 
 
Gunnar O har bistått Stockholmsavdelningen med 
utskick inför årsmötet. 

Inkomna och 
utgående handlingar  

   
§ 6 Ca 410 000 kr i totala tillgångar. 

Kassaförvaltaren gick igenom föreningens konton och 
plusgiro. 250 000 kr är bundna i fonder i Nordea. 
Beslutades att ca 52000 kr från plusgirot och ca 8 000 kr 
från ett icke bundet konto överförs till ett konto som binds 
på tre år. Kamratfonden innehåller idag ca 9 000 kr och 
bibehålls på nuvarande konto. 
Ordföranden framförde ett varmt tack till kassaförvaltaren 
för ett förtjänstfullt arbete. 
 
Efter utskick med påminnelse om inbetalning av 
årsavgiften har hittills ca hälften av de 148 som tillskrivits 
gjort inbetalning. 
 
 

Kassarapport 
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Förslag om ett återinförande av ständigt medlemskap 
diskuterades. Beslutades att frågan får ingå i den 
översyn som sekreteraren gör av stadgarna. 

   
§ 7 I stort oförändrat. 

Kassaförvaltaren får i det nya redovisningsprogrammet 
fram listor över bemärkelsedagar och lämnar dessa 
kvartalsvis till Bengt M. 

Medlemsläget 

   
§ 8 Beslutades att resp. ansvarig kontrollerar innehållet och 

gör behövliga uppdateringar efter varje styrelsemöte. 
Peter Höglund skall tillfrågas om han är villig att 
adjungeras till styrelsen. 

Hemsidan 

   
§ 9 Gunnar O rapporterade om den vattenläcka som uppstått 

i samband med ombyggnaden. Avfuktning pågår. 
Skadorna på museiföremålen är mycket begränsade. 
Ombyggnaden har genom vattenläckan blivit ytterligare 
försenad. 
Anders S har besökt museet i Boden och blivit 
imponerad samt tagit ett flertal bilder. Museet är betydligt 
större än vad vårt museum kan bli men flera idéer kan 
utnyttjas.  

Museet 

   
§ 10 Hittills ganska få anmälda. Av erfarenhet anmäler sig folk 

sent. Kostnaden för den enskilde blir 150 kr och 
subventionen 50 kr. Ansvariga är Gunnar O och Lars F. 

Jullunchen 

   
§ 11 Kommittén hade ett möte 10-26. Gunnar O redogjorde 

för inriktningen av kavalkaden med mycket bilder, flera 
speakers och ett högt tempo.  Tid för genomförandet 
skall koordineras med firandet av Halmstads 700-
årsjubiléum. Gunnar O kontaktar aktuell tjänsteman. 

70-års jubileet 

   
§ 12 Beslutades att sekreteraren inför nästa styrelsemöte 

skickar ut ett förslag på reviderade stadgar och att dessa 
diskuteras på mötet. 

Stadgarna 

   
§ 13 Anders S informerade om kommande medlemstidning. 

Artiklar om bl.a. Polenresan, regementet 100 år i 
Halmstad, Musköbasen, Nijmegenmarschen, 
Stockholmsavdelningens verksamhetsår m.m. 
Namn på under året avlidna kommer ej att tas med. 

Övriga frågor 

   
§ 14 Nästa styrelsemöte fredag 2006-12-08 kl. 0930. Nästa möte 
   
§ 15  Ordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
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Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Håkan Söderberg  Johan Rydén 
Sekreterare   Ordförande 


