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Styrelsemöte 
 
Tid:  2006-12-08 kl. 0930-1130 
 
Plats: Sammanträdesrum i Landalabarracken, Lv 6 
 
Närvarande: Johan Rydén, Håkan Söderberg, Lennart Eriksson, Christer Eliasson, 
Gunnar Ohlsén, Anders Sträng, Lena Wallin, Christoffer Bergman, Lennart Rydén 
Anmält förhinder: Bengt Malmsten, Lars Folkesson, Per Ljungnér 
 
§ 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 2006-10-27 godkändes och 

lades till handlingarna. 
Mötesprotokoll 

   
§ 5 Tack för uppvaktning på födelsedagen från Roland 

Lejdemalm och Carl Fredrik v Mentzer. 
Inkomna och 
utgående handlingar  

   
§ 6 Kassören rapporterade att beslutade förändringar av 

förvaltningen av likvida medel nu hade genomförts. 
I övrigt är föreningens ekonomi fortsatt god. 

Kassarapport 

   
§ 7 Föreningen har i dagsläget 1 124 medlemmar av vilka 

831 är ständiga medlemmar och 273 är årsmedlemmar.  
57 årsmedlemmar har trots påminnelse ännu ej betalat 
medlemsavgift för år 2006.  
Beslutades att medlemmar som ej inbetalt avgiften vid 
årets slut kommer att uteslutas ur föreningen. 
Under året har tio nya medlemmar tillkommit.   

Medlemsläget 

   
§ 8 Bilder med text från Stockholmsavdelningens årsmöte 

2006-11-13 har lagts in. 
Bilder från jullunchen kommer också att läggas in.  

Hemsidan 

   
§ 9 2006-12-07 genomfördes slutbesiktning av de nya 

lokalerna. Efter årsskiftet kan uppbyggnaden av den nya 
utställningen börja. Städdag genomförs 12-14.  
91:an samlingen har katalogiserats av en praktikant och 
är nu på Länsmuseet för scanning. Försäkringsfrågan 
diskuterades då allt tyder på att teckningarna ägs av 
föreningen. Beslutades att Anders S och Gunnar O gör 
erforderlig dokumentation för depositionen till museet. 
En förhandsvisning av museet kommer att ske vid  

Museet 
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årsmötet 2006.  
Samlingen av luftvärnsmateriel på Skedalahed kommer 
att visas under en dag sommaren 2007. 

   
§ 10 74 medlemmar deltog i årets jullunch. Glädjande att ca. 

hälften av deltagarna var ”yngre”. Föreningen 
subventionerade med ca.6 000 kr och lotteriet inbringade 
ca. 3 000 kr. 
Ordföranden tackade Lars F och Gunnar O för ett fint 
genomförande. 

Jullunchen 

   
§ 11 Gunnar O rapporterade att arbetsgruppen har utarbetat 

en stomme till program. I stort omfattar programmet 
årsmötesförhandling, kavalkad över regementets 100-
åriga verksamhet i Halmstad i två avdelningar och 
konsert av hemvärnsmusiken. Förslag till genomförande 
den 5 maj 2007 kl. 1245-1530 och middag kl. 1600. 
Beslutades att årsmötet skall hållas föreslagen tid och att 
gruppen går vidare med programmet samt att en 
förhandsvisning av museet skall ske samma dag  
kl. 1130-1230. Ordföranden, Gunnar O och Lennart R tar 
kontakt med C Lv 6 och orienterar om tänkt program och 
förhör sig om, och i så fall hur, Lv 6 tänker fira att 
kasernerna fyller 100 år. 
En arbetsgrupp med Erik Rasmusson i spetsen samt 
Gunnar O och Anders S kommer i samarbete med bl.a. 
kommunen att ta fram en minnesskrift över kasernerna 
100 år. 
Ordföranden tackade Gunnar O och Anders S för ett gott 
arbete.  

70-års jubileet 

   
§ 12 Sekreteraren föredrog förslag till förändringar av 

stadgarna. Beslutades att föreslå föredragna 
förändringar för årsmötet 2007 och att skicka ut förslaget 
med medlemstidningen för medlemmarnas information. 
Förslaget bifogas detta protokoll. 

Stadgarna 

   
§ 13 Gunnar O föreslog att resan 2007 skulle gå till Bernhard 

Englunds ”kaptensboställe” i trakten av Skövde och 
kombineras med något annat lämpligt besök.  
Beslutades enligt förslag men att resan, med hänsyn till 
jubileet, skall genomföras först i september. 

Resor 2007 

   
§ 14 Kamratföreningens ”kontaktman”, Frank Rohman, har 

ansökt om bidrag från föreningen till museiverksamheten 
i Gadebusch. Museet har beviljats EU-bidrag, under 
förutsättning att museet själv bidrar med 1 500 euro.  
I dagsläget saknas dock 100 euro. 
 

Bidrag till 
Gadebusch 
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Beslutades att kamratföreningen lämnar bidrag med 100 
euro (918, 50 kr) som erkänsla för det goda samarbetet 
vid bl.a. kamratföreningens resor. 
Gåvan överlämnades efter mötet till Frank Rohman 
personligen. 

   
§ 15  Anders S informerade om att tidningskommittén har möte 

senare idag och gick igenom aktuella artiklar. 
Läget ser bra ut och det blir åter ett välfyllt nummer. 
Huvudnumret blir kasernerna 100 år i Halmstad. 

Övriga frågor 

   
§ 16 Nästa styrelsemöte fredag 2007-01-26 kl. 0930. Nästa möte 
   
§ 17 Ordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Håkan Söderberg  Johan Rydén 
Sekreterare   Ordförande 


