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Styrelsemöte 
 
Tid:  2006-03-17 kl. 1000-1215 
 
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 2006-01-19 godkändes och 

lades till handlingarna. 
Mötesprotokoll 

   
§ 5 Tackkort från Rolf Calissendorff, Stefan Röjelid,  

Britt Hallgren och Eric Rasmusson. 
 
En stor mängd adressändringar, underrättelser om 
dödsfall m.m. 

Inkomna handlingar   

   
§ 6 Ekonomin är fortsatt stabil. Nuvarande 

bokföringsprogram har flera brister och ett nytt bör 
anskaffas. Detta bör göras då ny kassör utses och i 
samråd med denne. 

Kassarapport 

   
§ 7 Senaste uppdateringen utdelades på CD.  

Adressändringar via post, e-mail och hemsidan fungerar 
utmärkt. 
Beslutades att ej nämna de avlidna med namn i vid 
parentationen i samband med årsmötet, eftersom flera 
dödsfall inte kommer till styrelsens kännedom.  

Medlemsläget 

   
§ 8 Den nya hemsidan är igång men än är inte alla flikar 

tillgängliga. Efter årsmötet kommer komplettering att ske 
och flikarna görs tillgängliga efterhand som de blir klara. 

Hemsidan 

   
§ 9 Nedpackning av museets tillgångar har nu inletts. Det av 

Carl Gustav Bergenstråhle uppbyggda museet har 
noggrant dokumenterats med digitalkamera och 
resultatet kommer att publiceras på en CD. 
I de nya lokalerna är nu renoveringen klar förutom 
hissen. 

Museet  
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 En praktikant från Högskolan kommer att hjälpa till med 

dokumentation av främst 91:an samlingen. Både 
Armémuseum och Länsmuseet kommer att hjälpa till 
med uppbyggnaden av det nya museet som kommer att 
öppna igen i maj 2007. 

 

   
§ 10 Styrelsen tackade Anders Sträng och tidningskommitten 

för ännu en bra tidning. Den särskilda sidan med 
medlemsinformation har uppskattats. Flera fel har 
insmugit sig under inbetalningar till tidningsfonden. Större 
noggrannhet skall iakttagas inför kommande utgåva. Alla 
fel kan dock ej undvikas främst eftersom det ibland är 
oklart till vad de gjorda inbetalningarna är avsedda. 

Medlemstidningen 

   
§ 11 F.n. är c:a 60 anmälda. Av dessa har c:a 40 betalat in 

anmälningsavgiften. 
Polenresan  

   
§ 12 Sekreteraren gick igenom programmet för årsmötet. 

F.n. är ca 55 personer anmälda till middagen. 
Årsmötet 2006 

   
§ 13 Efter förfrågan från Stockholmsavdelningen beslutades 

att utbetala 5 000 kr. 
Stockholmsavd. 

   
§ 14 Lars Folkesson meddelade att den I 16-servis som finns 

på mässen kommer att skänkas till Kamratföreningen.  
Lars fick i uppgift att komma med förslag om hur servisen 
skall hanteras. 

Övriga frågor 

   
§ 15  Nästa styrelsemöte 2006-04-12 kl. 0930. Nästa möte 
   
§ 16  Ordföranden förklarade mötet avslutat. Avslutande 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Håkan Söderberg  Johan Rydén 
Sekreterare   Ordförande 


